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1. நிளைனப்பும் ஒழுக்கமும் 

'மனம்' என்�தும் 'நிளைனப்பு' என்�தும் ஒபர ம�ோருளை�க் மகோடுக்கும் மuோற்கள், ''மனம் ப�ோல வோழ்வு'' 
என்�து, ''மனிதனது நிளைனப்புக்குத் தக்கவோறு அவனுளை!ய வோழ்வு அளைமகின்றனது' என்�பத. மனிதன்
எவ்வோறு நிளைனக்கிறோபனோ அவ்வோபற ஆகிறோன். மனிதன் எவ்வோறு நிளைனக்கின்றோனோ அவ்வோபற 
அவனது வோழ்க்ளைகயின் ஒவ்மவோரு நிளைலயும் நிளைலளைமயும் அளைமகின்றன. மனிதன் எளைத 
நிளைனக்கிறோபனோ அபத ஆகிறோன். அவனது நிளைனப்புகளின் மதோகுதிபய அவனுளை!ய ஒழுக்கம். 

பூமியில் மண்ணுள் மளைறந்து கி!க்கும் வித்தினின்பற மரம் உண்!ோகிறது. அதுப�ோல, மனிதனுளை!ய 
அகத்துள் மளைறந்து கி!க்கும் நிளைனப்பினின்பற அவனது ஒவ்மவோரு மuயலும் உண்!ோகின்றது. வித்து 
இல்லோமல் மரம் உண்!ோதல் இல்ளைல. அதுப�ோல நிளைனப்பு இல்லோமல் மuயல் உண்!ோதல் இல்ளைல. 
மனதோரச் மuய்கின்ற மuயல்களை�ப் ப�ோலபவ, தோபமயோகவும் சு�ோவமோகவும் நிகழ்கின்ற மuயல்களும் 
நிளைனப்பினின்பற உண்!ோகின்றன. 

மuயல்கள் நிளைனப்பின் மலர்கள்; இன்�மும் துன்�மும் அதன் கனிகள். இவ்வோறோக மனிதன் தனது 
மuோந்த பவ�ோண்ளைமயின் தித்திப்பும் கuப்புமுள்� கனிகளை� உண்டு �ண்ணிக் மகோள்கிறோன். 

மனமமனும் நிளைனப்ப� நளைமயோகக்கியது; 
நிளைனப்�ோல் நோம் நம் நிளைலளைமளைய உற்றனம், 
ஒருவன் நிளைனப்புக்குக் கருமறம் �ற்றிடின் 
எருதுபின் உருளை�ப்ப�ோல் வரும் நனி துன்�பம; 
ஒருவன் நிளைனப்புத் திருஅறம் �ற்றிடின், 
தன்னிழல் ப�ோல மன்னும் இன்�பம. 

மனிதன் நியதிக்கிரமத்தில் உண்!ோனவபனயன்றித் தந்திரத்தோல் அல்லது மந்திரத்தோல் ஆக்கப்�ட்!வன் 
அல்லன். பிரத்தியக்ஷமோன ஸ்தூலப் ம�ோருள்கள் அ!ங்கிய இவ்வுலகத்தின்கண் கோரணகோரியங்கள் 
கிரமமோகவும் நிச்uயமோகவும் நிகழ்தல்ப�ோல, பிரத்தியக்ஷமல்லோத நிளைனப்புலகத்தின் கண்ணும் 
கோரணகோரியங்கள் கிரமமோகவும், நிச்uயமோகவும் நிகழ்கின்றன. பமம்�ோடும் மதய்வத்தன்ளைமயும் 
வோய்ந்த ஒழுக்கம், க!வுளின் கிருளை�யோலோவது தற்மuயலோலோவது உண்!ோனதன்று; அது பநர்ளைமயோன 
நிளைனப்புகளை� இளை!வி!ோது நிளைனத்து வந்ததன் பநரோன �யனோகவும், மதய்வத்தன்ளைம வோய்ந்த 
நிளைனப்புகப�ோடு மநடுங்கோலம் விரும்பிப் �ழகிவந்த �ழக்கத்தின் பநரோன கோரியமோகவும் 
உண்!ோனது. அங்ஙனபம, கீழ்ப்�ோடும் மிருகத்தன்ளைமயும் ம�ோருந்திய ஒழுக்கம், கீழ்ப்�ோ!ோன 
நிளைனப்புகளை�யும், மிருகத்தன்ளைம வோய்ந்த நிளைனப்புகளை�யும், மனத்தில் இளை!வி!ோது ஒளித்து 
ளைவத்துக்மகோண்டிருந்தன் பநரோன �யனோக உண்!ோனபத. 

மனிதன் ஆவதும் அழிவதும் தன்னோபலதோன். நிளைனப்�ோகிய உளைலக்க�த்தில் சில �ளை!க்கலன்களை�ச் 
மuய்து அவற்றோல், தன்ளைன அழித்துக் மகோள்கிறோன்; அவ்வவுளைலக்க�த்திற்றோபன சில கருவிகளை�ச் 
மuய்து, அவற்றோல் வலிளைம, மகிழ்ச்சி, அளைமதி என்னும் திவ்வியமோன அரண்களை�த் தனக்குக் கட்டிக் 
மகோள்கிறோன். மனிதன் நல்ல நிளைனப்புகளை� ளைகக்மகோண்டு நல்ல வழிகளில் மuலுத்துவதனோல் 
மதய்த்தன்ளைம அளை!கிறோன். மகட்! நிளைனப்புகளை�க் ளைகக்மகோண்டு மகட்! வழிகளில் 
மuலுத்துவதனோல் மிருகத்தன்ளைம அளை!கிறோன். அதி உயர்வும் அதி தோழ்வுமோன இந்த இரண்டுக்கும் 
இளை!யிபல உள்�ன மற்ளைறய ஒழுக்க பவறு�ோடுகம�ல்லோம் அளைவகளை� இயற்றும் கருத்தோவும் 
மனிதபன; ஏவும் கருத்தோவும் மனிதபன. 

இக்கோலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்�ட்டுள்� அழகிய ஆன்ம தத்துவங்களுள்-மனிதன் நிளைனப்பின் கர்த்தோ; 
ஒழுக்கத்ளைதக் கருக்கட்டுகிறவன்; நிளைலளையயும், சுற்றுச்uோர்ளை�யும், விதிளையயும் உண்!ோக்கி 
உருப்�டுத்துகிறவன் -என்ற தத்துவத்ளைதப் ப�ோல் uந்பதோஷத்ளைத அளிக்கத் தக்கதும், 
மதய்வத்தன்ளைமளையயும் நம்பிக்ளைகளையயும் வி�க்கத் தக்கதும் பவமறோன்றில்ளைல. 
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அறிவும் வலியும் அன்புமோன ஓர் உயிரோகவும், தனது நிளைனப்புகளுக்குத் தோபன கர்த்தனோகவும் 
இருத்தலோல், மனிதன் ஒவ்மவோரு ஸ்தோனத்திற்கும் உரிய திறவுபகோளைல உளை!யவனோகவும், 
விரும்பின�டிபய தன்ளைனச் மuய்து மகோள்�த்தக்க கர்த்திருத்துவத்ளைத உளை!யவனோகவும் இருக்கிறோன். 

மனிதன் எப்ப�ோதும் தளைலவபன; அவன் மிகமிகப் �லஹீனமோய்க் ளைகவி!ப்�ட்டிருக்கும் 
நிளைலளைமயிலும் தளைலவபன; ஆனோல் அப் �லஹீன நிளைலளைமயில் அவன் தனது கோரியங்களை� 
ஒழுங்கோக நிர்வகிக்கோத ஒரு மூ!த்தளைலவனோகயிருக்கிறோன். அவன் எப்ம�ோழுது தன் நிளைலளைமளையப் 
�ற்றிச் சிந்திக்கவும் தன் உயிருக்கு ஆதோரமோன ஒழுக்கத்ளைதப்�ற்றி ஆவலு!ன் விuோரிக்கவும் 
மதோ!ங்குகிறோபனோ, அப்ம�ோழுபத அவன் தனது முயற்சிகளை� விபவகத்து!ன் மuலுத்தி நற்�யன் 
அளை!யும் விதத்தில் தனது நிளைனப்புகளை�த் திருத்தும் அறிவுளை!ய தளைலவன் ஆகிறோன். அவன் தன் 
தளைலளைமளைய அறிந்துள்� தளைலவன். அங்ஙனம் ஆவதற்கு அவன் தன்னுள் நிளைனப்பின் நியதிகளை�க் 
கண்டுபிடித்தல் பவண்டும். அவற்ளைறக் கண்டுபிடித்தற்குரிய uோதனங்கள் தன்முயற்சியும், தன்ளைனப் 
�குத்துப் �ோர்த்தலும், தன் அநு�வமுபமயோம். 

சுரங்கத்தின்கண் மிக ஆழமோக அறுத்தலோலும், மிகக் கவனத்பதோடு பதடுதலோலும் தங்கமும் ளைவரமும் 
கிளை!க்கின்றன. மனிதன் தனது ஆன்மோவோகிய சுரங்கத்தின் கண் ஆழ்ந்து பதடுவோனோயின், தனது 
ஆன்மோளைவப் �ற்றிய ஒவ்பவோர் உண்ளைமயிளைனயும் கோணல் கூடும். மனிதன் தனது நிளைனப்புகள் 
தன்னி!த்தும், பிறரி!த்தும், தனது வோழ்க்ளைகயி!த்தும், நிளைலளைமகளி!த்தும் உண்டு�ண்ணும் 
கோரியங்களை�க் கண்டு, ம�ோறுளைமயோன அப்பியோuத்தோலும், விuோரளைணயோலும், கோரண கோரியங்களை�ப் 
ம�ோருத்திப் �ோர்த்தும், அறிவும் வலியும் ஞோனமுமோன தன்ளைனப்�ற்றிய அறிளைவ அளை!வதற்கு 
மோர்க்கமோகப் பிரதிதினமும் நிகழும் ஒவ்மவோரு சிறிய uம்�வத்தும் தோன் மகோள்ளும் அநு�வம் 
முழுவளைதயும் உ�பயோகித்துத் தனது நிளைனப்புகளை� எச்uரிக்ளைகயோகக் கோத்துத் தன்வuப்�டுத்தித் 
தக்கவழியில் திருப்புவோனோயின், தோபன தனது ஒழுக்கத்ளைத ஆக்கு�வன், தோபன தனது விளைதளைய 
விதிப்�வன் என்னும் உண்ளைமகளை� நன்றோக அறிவோன். ''பதடுகிறவன் கோண்�ோன்'', ''தட்டுகிறவனுக்குக்
கதவு திறக்கப்�டும்' என்னும் உண்ளைமகள் இவ்விஷயத்திற்கு மிகப் ம�ோருத்தமோனளைவ. ஏமனனில் 
ம�ோறுளைம, �யிற்சி, வி!ோமுயற்சி இவற்றோல் மோத்திரம் மனிதன் ஞோனோலயத்தின் வோயிலுள் 
பிரபவசித்தல் கூடும். 

''நன்னிளைலக்கண் தன்ளைன நிறுப்�ோனும் தன்ளைன 
நிளைலகலக்கிக் கீழிடு வோனும்-நிளைலயினும் 
பமன்பமல் உயர்த்து நிறுப்�ோனும் தன்ளைனத் 
தளைலயோகச் மuய்வோனும் தோன்'' 

-------
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2. நிளைனப்பும் நிளைலளைமயும்

ஒரு மனிதனது மனம், விபவகத்து!ன் �யிர் மuய்யத்தக்க, அல்லது கோ!ோகும்�டி விட்டுவி!த்தக்க ஒரு 
பதோட்!த்திற்குச் uமோனமோகும். �யிர் மuய்தோலும் மuய்யோவி!!ோலும் பதோட்!ம் ஏபதனும் ஒரு 
விளை�ளைவக் மகோடுக்கும். அதில் பிரபயோuனமுள்� வித்துக்களை� விளைதயோத�க்ஷத்தில், பிரபயோuனமற்ற
பூண்டுகளின் வித்துக்கள் ஏரோ�மோக விழுந்து �ல பூண்டுகள் உண்!ோகும். 

ஒரு பதோட்!க்கோரன் தனது நிலத்திலுள்� புல்பூண்டுகளை� நீக்கித் தனக்கு பவண்டும் கனிகளை�யும், 
மலர்களை�யும் மகோடுக்கத்தக்க மரங்களை�யும், மuடிகளை�யும் அதில் ளைவத்து வ�ர்த்தல்ப�ோல, மனிதன் 
தமது மனத்திலுள்� குற்ற நிளைனப்புகளும், �யனற்ற நிளைனப்புகளும், அசுத்த நிளைனப்புகளுமோகிய புல் 
பூண்டுகளை� நீக்கி, ஆபரோக்கியமும், மuல்வமும், வலிளைமயுமோகிய மலர்களை�யும், இன்�மும், புகழும் 
முக்தியுமோகிய கனிகளை�யும் மகோடுக்கத்தக்க குற்றமற்ற நிளைனப்புகளும், �யனுள்� நிளைனப்புகளும், 
சுத்தமோன நிளைனப்புகளுமோகிய மuடிகளை�யும், மரங்களை�யும் ளைவத்து வ�ர்த்துக் மகோள்�லோம். 
இங்ஙனம் மuய்து வருதோல், மனிதன் தனது ஆன்மோவினது பதோட்!த்தின் எ�மோன் என்றும், தனது 
வோழ்க்ளைகயின் கர்த்தன் என்றும், விளைரவிபலோ, தோழ்ப்பிபலோ மதரிந்து மகோள்வோன். அன்றியும் அவன் 
நிளைனப்பின் நியதிகளை�த் தன்னுள் கோண்கிறோன். நிளைனப்புச் uக்திகளும், மபனோ அம்uங்களும், தனது 
ஒழுக்கத்ளைதயும் நிளைலளைமளையயும் விதிளையயும் எங்ஙனம் உருப்�டுத்துகின்றன என்�ளைத நோளுக்கு நோள்
நன்றோக அறிகின்றோன். 

நிளைனப்பும் ஒழுக்கமும் ஒன்பற, ஒழுக்கம் புறநிளைலளைமகள் மூலமோகவும் சுற்றுப் ம�ோருள்கள் 
மூலமோகவுபம மவளிப்�!க் கூடுமோதலோல், ஒரு மனிதனது புறநிளைலளைமகள் அவனுளை!ய 
அகநிளைலளைமகட்கு எப்ம�ோழுதும் ஒத்பதயிருக்கும், இதனோல் ஒருகோல நிளைலளைமகள் அவனுளை!ய 
எல்லோ ஒழுக்கங்களை�யும் கோட்டுமமன்று மகோள்�லோகோது. அந் நிளைலளைமகள் அவனுளை!ய 
அபிவிர்த்திக்கு இன்றியளைமயோதனவோக அவனுளை!ய முக்கிய நிளைனப்புகள் சிலவற்பறோடு மநருங்கிய 
uம்�ந்தம் உளை!யனவோயிருக்கும், 

ஒவ்மவோரு மனிதனும் தனது ஆன்ம நியதிப்�டி தோன் இருக்கபவண்டிய இ!த்தில் இருக்கிறோன். எந்த 
நிளைனப்புக�ோல் தன்னுளை!ய ஒழுக்கத்ளைத உண்!ோக்கிக் மகோண்!ோபனோ, அந்த நிளைனப்புகப� அவளைன
அந்த இ!த்திற்குக் மகோண்டு வந்திருக்கின்றன. அவன் வோழ்க்ளைகயில் எதுவும் உண்!ோவதில்ளைல; 
எல்லோம் ஒரும�ோழுதும் பிளைழயோத ஒரு நியதியின் கோரியமோகபவ நிகழ்கின்றன. இவ்வுண்ளைம தனது 
நிளைலளைமகளில் திருப்தியுளை!யோர்க்கும் திருப்தியில்லோர்க்கும் ஒபர விதமோகப் ம�ோருந்தும். மனிதன் 
வ�ர்ந்து நோளுக்கு நோள் பமம்�டுகின்ற உயிரோனதோல், மனிதன் கற்றற்கும் பமம்�டுதற்குமுரிய 
நிளைலயில் இருக்கின்றோன். ஒரு நிளைலளைமயோல் அவன் ம�றலோன ஆனம �ோ!த்ளைத அவன் கற்றதும், 
அது நீங்கி பவறு நிளைலளைமகள் ஏற்�டுகின்றன. 

நோன் புறநிளைலளைமகளுக்கு உட்�ட்!வமனன்று எவ்வ�வு கோலம் நம்பிக்மகோண்டிருக்கிறோபனோ, 
அவ்வ�வு கோலமும் மனிதன் புறநிளைலளைமக�ோல் பீடிக்கப்�டுகிறோன். ஆனோல், தோன் சிருஷ்டி மuய்யும் 
ஓர் uக்திமயன்றும், நிளைலளைமகள் உண்!ோவதற்குக் கோரணமோன நிலமும் வித்துக்களுமோகிய அந்தக் 
கோரணத்ளைதத் தோன் அ!க்கியோ�லோமமன்றும் எப்ம�ோழுது அவன் உணர்கின்றோபனோ, அப்ம�ோழுபத 
அவன் தன்ளைன அ!க்கி யோளுதளைலயும், தன்ளைனப் �ரிசுத்தப்�டுத்தளைரயும் சிறிது கோலமோவது 
அப்பியசித்து வந்த ஒவ்மவோரு மனிதனும், நிளைனப்பிலிருந்து நிளைலளைமகள் வ�ர்கின்றன என்�ளைதத் 
மதரிந்து மகோள்வோன். ஏமனனில், தனது அகநிளைலளைமகள் எவ்வ�வுக்மகவ்வ�வு மோறு�ட்!னபவோ, 
அவ்வ�வுக்கவ்வ�வு தனது புறநிளைலளைமகளும் மோறு�! அவன் கண்டிருப்�ோன். தனது 
ஒழுக்கத்திலுள்� குளைறகளை� நீக்குவதற்கோக உண்ளைமயோக உளைழத்து, விளைரவோகவும், வி�க்கமோகவும் 
விர்த்தியோகுங் கோளைலயில் மனிதன் ஒன்றன்பின் ஒன்றோகப் �ல�ல நிளைலளைமகளை� அளை!கிறோன். 

ஆன்மோ எதளைனத் தன்னி!த்து அந்தரங்கமோக ஒளித்து ளைவத்திருக்கிறபதோ, எதளைன பநசிக்கிறபதோ, 
எதற்குப் �யன்�டுகிறபதோ, அதளைனக் கவர்கின்றது. அது தனது உயர்ந்த பகோரிக்ளைககளின் உயர்ந்த 
ஸ்தோனத்திற்கு உயர்கின்றது; அது தனது தோழ்ந்த அவோக்களின் தோழ்ந்த ஸ்தோனத்திற்குத் தோழ்கின்றது. அது
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தனக்கு உரியவற்ளைறப் ம�றுவதற்கு நிளைலளைமகள் uோதனங்க�ோகின்றன. 

மனமோகிய நிலத்தில் விளைதத்த, அல்லது விழுந்து முளை�க்கும்�டி விட்!, ஒவ்மவோரு நிளைனப்பு வித்தும்,
விளைரவிபலோ, தோழ்ப்பிபலோ, தனக்குரிய மuயலோக மலர்ந்து, பின்னர்த் தனக்குரிய நிளைனப்பும் 
நிளைலளைமயுமோகிய கனிகளை�த் தருகின்றது. நல்ல நிளைனப்புகள் நல்ல கனிகளை�யும், மகட்! 
நிளைனப்புகள் மகட்! கனிகளை�யும் தருகின்றன. 

நிளைலளைமக�ோகிய புறஉலகம் நிளைனப்�ோகிய அக உலகத்திற்குத் தக்க�டி தன்ளைனத் திருத்திக் 
மகோள்கின்றது. இன்�த்ளைதத் தரும் புறநிளைலளைமகளும் முடிவில் ஒருவனுக்கு நன்ளைம �யக்கும் 
கருவிகப�. தனது விளை�வுகளை�த் தோபன அறுத்து அளை!�வனோதலோல், மனிதன் இன்�துன்�ங்களின் 
மூலமோக அறிவளை!கின்றோன். 

தன்ளைன ஆளும் உள்ளூர்ந்த அவோக்களை�யும், நல்ல நிளைனப்புகளை�யும், பகோரிக்ளைககளை�யும் 
(�ரிசுத்தமற்ற �ோவளைனக�ோகிய மகோள்ளிவோய்ப் பிuோளைuபயோ, அல்லது �ரிசுத்தமோன உயர்ந்த 
முயற்சிக�ோகிய இரோ� �ோட்ளை!ளையபயோ) பின்�ற்றிச் மuன்று, முடிவில் அவற்றின் �லன்களை�த் தனது 
புறநிளைலளைமகளில் அளை!கின்றோன். வ�ர்ச்சிக்கும் திருத்தத்திற்குமுரிய நியதிகள் எவ்வி!த்திலும் 
உள்�ன. 

ஒருவன் கள்ளுக்களை!ளையபயோ சிளைறச்uோளைலளையபயோ அளை!தல் ஊழின் அல்லது நிளைலளைமயின் 
மகோடுளைமயோல் அன்று. அவனுளை!ய ஈன நிளைனப்புகளும் இழிந்த அவோக்களுபம அவளைன 
அவ்வி!ங்களில் மகோண்டுப�ோய்ச் பuர்க்கின்றன. �ரிசுத்த மனத்ளைதயுளை!ய மனிதன் குற்றத்திற்கு 
ஆ�ோதல் அவனுக்குப் புறத்திலுள்� அச் uக்தியின் வலியோலும் அன்று. குற்ற நிளைனப்ளை� மநடுங்கோலம் 
தன் மனத்தில் அந்தரங்கமோகப் �ரி�ோலித்து வந்தோன்; நிளைலளைம அந் நிளைனப்பின் மமோத்த uக்திளையயும் 
மவளிப்�டுத்திற்கு. uந்தர்ப்�ம் மனிதளைன ஆக்குவதில்ளைல; அ•து அதளைன அவனுக்குத் 
மதரிவிக்கின்றது. �ோவ நிளைனப்புகள் இல்லோமல் ஒருவன் �ோவங்களை�ப் புரிதலும், அதன் 
�லன்க�ோகிய துன்�ங்களை�ப் அநு�வித்தலும் இல்ளைல. அவ்வோபற, புண்ணிய நிளைனப்புகள் 
இல்லோமல் ஒருவன் புண்ணியங்களை�ப் புரிதலும், அவற்றின் �லன்க�ோகிய இன்�ங்களை� 
அனு�வித்தலும் இல்ளைல. தன் நிளைனப்புக்குத் தோபன எ�மோனும் கர்த்தனுமோளைகயோல், தன்ளைன ஆக்கிக் 
மகோள்�வனும் தோபன; தன் நிளைலளைமகளை� ஆக்கு�வனும் திருத்து�வனும் தோபன. பிறக்கும் ம�ோழுபத
ஆன்மோ தனக்குரிய இ!த்ளைத அளை!கின்றது. அது பூமியில் uஞ்uரிக்கும் கோலம் வளைரயில், தன்ளைனத் 
தனக்குக் கோட்டுவனவும், தனது சுத்தோசுத்தங்களை�யும் �லலோ�லங்களை�யும் பிரதிபிம்பித்துக் 
கோட்டுவனவுமோகிய புற நிளைலளைமகளை�க் கவர்கின்றது. 

மனிதர் தோம் பவண்டுவளைதக் கவர்வதில்ளைல. தமக்கு உரியளைதபய கவர்கின்றனர். அவருளை!ய 
மபனோபீஷ்!ங்களும், மபனோரோஜ்யங்களும், ப�ரோளைuகளும் தத்தம் ஒவ்பவோர் அடியிலும் 
உளைலவளை!கின்றன. ஆனோல், அவரது உள்ளூர்ந்த நிளைனப்புக்களும், அவோக்களும், தத்தம் நல்ல 
அல்லது தீய உணர்வுகளை�ப் புசித்துத் த�ர்கின்றன. நமது இன்� துன்�ங்களை�யும் ஈயும் மதய்வம் 
நம்மி!த்திபலபய இருக்கின்றது. அத் மதய்வம் நோபமதோன்! 

மனிதன் தோபன ளைகக்கு விலங்கிட்டுக் மகோள்கிறோன். நிளைனப்பும் மuயலும் ஊழின் சிளைறயோ�ர். அளைவ 
தீயனவோயின், தன்ளைனச் சிளைறப்�டுத்துகின்றன. விடுதளைல மuய்யும் தூதரும் அளைவபய, அளைவ 
நல்லனவோயின், தன்ளைன விடுதளைல மuய்கின்றன. தோம் விரும்புவனவற்ளைறயும் பகோருவனவற்ளைறயும் 
மனிதன் அளை!வதில்ளைல; நியோயமோகச் uம்�ோதிப்�ளைதபய அளை!கிறோன். அவனுளை!ய விருப்�ங்களும்
பகோரிக்ளைககளும், அவனது நிளைனப்புகப�ோடும், மuயல்கப�ோடும் ஒத்திருந்தோல் மோத்திரபம 
நிளைறபவறுகின்றன. 

இவ்வுண்ளைமளையக் மகோண்டு பநோக்குங் கோளைலயில் ''நிளைலளைமகப�ோடு ப�ரோடுதல்'' என்�தன் ம�ோருள் 
யோது? மனிதன் கோரணத்ளைதத் தனது அகத்துள் ப�ோஷித்து ளைவத்துக் மகோண்டு கோரியத்பதோடு தனது 
புறத்தில் ப�ோரோடுகிறோமனன்�பத அதன் ம�ோருள். அக்கோரணம், தோன் அறிந்து மuய்கின்ற ஒரு �ோவமோக
இருக்கலோம். அல்லது அறியோது மகோண்டுள் ஓர் �லஹீன (மகட்! �ழக்க) மோக இருக்கலோம். 
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எதுவோயிருப்பினும் அது தன்ளைனக் ளைகக்மகோண்டிருப்�வனது முயற்சிகளை� முன்பனறவி!ோது பின் 
தள்ளித் தக்க �ரிகோரத்திற்கோக அலறுகின்றது. 

மனிதர் தமது நிளைலளைமகளை�க் சீர்�டுத்த விரும்புகின்றனர். ஆனோல் தம்ளைமச் சீர்�டுத்த 
விரும்புவதில்ளைல. ஆதலோல், அவர் எப்ம�ோழுதும் கட்டுண்டிருக்கின்றனர். uரீர உளைழப்புக்குப் 
பின்னளை!யோதவன் தோன் கருதிய கோரியத்ளைதத் தவறோமல் மuய்து முடிப்�ோன். இவ்வுண்ளைம �ரபலோக 
சித்திக்கும் ஒக்கும். ம�ோருள் ஈட்டு தளைலபய பநோக்கமோகக் மகோண்டிருப்�வனும், தன் பநோக்கம் 
முற்றுப்ம�றுவதற்கு மிகுதியோக உளைழக்கச் சித்தமோயிருத்தல் பவண்டும். அ•து அவ்வோறோயின், எதற்கும் 
uலியோததும் சுகதுக்கங்களை�ச் uமமோகக் மகோள்வதுமோன ஒரு வோழ்க்ளைகளைய அளை!ய விரும்புகின்றவன் 
எவ்வ�வு அதிகமோக உளைழக்கச் சித்தமோயிருத்தல் பவண்டும். 

இபதோ, மகோடிய வறுளைமயுற்ற ஒரு மனிதன் இருக்கிறோன். அவன் தனது புறநிளைலளைமகளும் வீட்டுச் 
மuௌகரியங்களும் சீர்ப்�! பவண்டுமமன்று மிகுந்த விuோரம் மகோண்டிருக்கிறோன். அவ்வோறிருந்தும், 
தனக்குக் கூலி ப�ோதோமதன்ற கோரணத்தோல், தன் பவளைலளையச் uரியோகச் மuய்யோமல் தனது எ�மோளைன 
ஏமோற்ற எத்தனித்தல் நியோயமமன்பற எண்ணுகிறோன். அத்தளைகய மனிதன் உண்ளைமயோன மuல்வத்திற்கு
ஆதோரமோன தத்துவங்களின் முதற்�ோ!மும் அறியோதவன். அவன் தனது வறுளைமளைய ஒழிப்�தற்குத் 
தகுதியற்றவனோயிருப்�துமன்றிச் பuோம்�லும் வஞ்uகமும் இழிவுமோன நிளைனப்புகளை� 
நிளைனத்துக்மகோண்டும், தனது முந்திய வறுளைமயினும் மிகக் மகோடியமதோரு வறுளைம தன்�ோல் வந்து 
பuரும்�டி ந!ந்து மகோண்டிருக்கிறோன். 

இபதோ, மிதமிஞ்சிய உணளைவ உட்மகோண்!தனோல் உண்!ோகி, நீங்கோத துன்�த்ளைதக் மகோடுத்துக் 
மகோண்டிருக்கிற ஒரு வியோதிக்கு இளைரயோகி வருந்துகின்ற ஒரு மuல்வவோன் இருக்கிறோன். அவன் 
அவ்வியோதிளைய ஒழிப்�தற்கு அவ�வற்ற �ணம் மuலவு மuய்யச் சித்தமோயிருக்கிறோன். ஆனோல் அவன் 
மிதமிஞ்சிய உணளைவ உட்மகோள்ளும் ஆளைuளைய வி!மோட்!ோன். தனது இயற்ளைகக்கும் மோறு�ட்! அரிய
உணவுகளை� உண்ணவும் பவண்டும். ஆபரோக்கியமோக இருக்கவும் பவண்டுமமன்�து அவனுளை!ய 
விருப்�ம். அத்தளைகய மனிதன் ஆபரோக்கியமோயிருத்தற்கு ஒரு சிறிதும் அருகன் அல்லன். ஆபரோக்கிய 
வோழ்க்ளைகக்குரிய முதற் �ோ!த்ளைதயும் இன்னும் கல்லோதவனோதலோல். 

இபதோ, கூலியோட்களுக்கு விதித்துள்� வீதப்�டி கூலிமகோ!ோமல் தவிர்ப்�தற்குப் �ல பகோணலோன 
உ�ோயங்களை�ச் மuய்து மகோண்டும், அதிக இலோ�த்ளைத அளை!யமலமமன்ற எண்ணத்பதோடு தன்னி!ம் 
பவளைல மuய்கிற ஆட்களின் கூலிகளை�க் குளைறத்துக் மகோண்டும் வருகிற எ�மோன் ஒருவன் 
இருக்கிறோன். அவன் மuல்வவனோவதற்குச் சிறிதும் தகுதியுளை!யவன் அல்லன். பின்னர் அவன் 
மuல்வமும் புகழும் இல்லோதவனோனப�ோது தன் நிளைலளைமக்குத் தோபன கோரணம் என்�ளைத உணரோது, 
நிளைலளைமகளை�க் குளைற கூறுகிறோன். 

தனது நிலளைமகளுக்குத் தோபன கோரணம் என்ற உண்ளைமளையயும், தோன் புறத்தில் ஒரு நல்ல 
கோரியத்திற்கோக முயற்சிக்கின்ற கோளைலயில், தனது அகத்தில் அக்கோரியத்திற்குச் சிறிதும் 
ம�ோருத்தமில்லோத நிளைனப்புகளுக்கும் அவோக்களுக்கும் தோன் அறியோமபல இ!ங்மகோடுத்துத் தனது 
கோரிய சித்திளைய இளை!வி!ோது மகடுத்துக் மகோண்டிருக்கிறோன் என்ற உண்ளைமளையயும் வி�க்குதற்கு 
உதோரணங்க�ோக இம் மூன்ளைறயும் கூறிபனன். இவ்வித உதோரணங்கள் எத்தளைனபயோ இன்னும் கூறலோம்.
ஆயினும், அ•து அவசியமன்று, ஏமனனில், இதளைனப் �டிப்�வர் துணிவு மகோண்!ோல், தமது 
மனத்திலும் வோழ்க்ளைகயிலும் பநரிடும் மோறுதல்களுக்மகல்லோம் நிளைனப்பின் தத்துவங்கப� 
கோரணமமன்று ஆரோய்ந்தறியலோம். இவ்வோறு அறியும் வளைரயில் மவளி விஷயங்கள் மோத்திரம் 
விuோரளைணக்கு ஆதோரமோக மோட்!ோ. 

தனது ஆன்ம நிளைலளைம முழுவளைதயும் ஒருவன் அறிந்திருந்த ப�ோதிலும், அதளைன அவனது 
வோழ்க்ளைகயின் புறத்பதோற்றத்தோல் மோத்திரம் மற்மறோருவன் அறிய முடியோது. ஏமனனில், நிளைலளைமகள் 
uன்னல் பின்னலோகப் பிளைணந்தும், நிளைனப்புகள் ஆழ்ந்து பவரூன்றியும் சுகத்திற்குரிய நிளைலளைமகளை� 
ஒவ்மவோருவனுக்கும் மவவ்பவறோகவும் இருக்கின்றன. ஒரு மனிதன் சில விஷயங்களில் 
பயோக்கியளைதயுள்�வனோயிருக்கலோம். அப்�டியிருந்தும் அவன் �ல கஷ்! நஷ்!ங்களை� 
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அனு�விக்கலோம். மற்மறோரு மனிதன் சில விஷயங்களில் அபயோக்கியளைதயுள்�வனோயிருக்கலோம்; 
அப்�டியிருந்தும் அவன் மிகுந்த �ணளைதச் uம்�ோதிக்கலோம். ஆனோல் முந்திய மனிதன் அவனது 
குறிப்பிட்! ஓர் பயோக்கியளைதயினோல் கஷ்! நஷ்!ப்�டுகிறோமனன்றும், பிந்திய மனிதன் அவனது 
குறிப்பிட்! ஓர் அபயோக்கியளைதனோல் �ணக்கோரனோகிறோமனன்றும் மனிதர் வழக்கமோகச் மuய்யும் 
தீர்மோனம். ஒரு விஷயத்தில் அபயோக்கியனோயிருப்�வன் எல்லோ விஷயங்களிலும் 
அபயோக்கியமனன்றும், ஒரு விஷயத்தில் பயோக்கியனோயிருப்�வன் எல்லோ விஷயங்களிலும் 
பயோக்கியமனன்றும் பமமலழுந்தவோறு மகோள்ளும் அபிப்பிரோயத்தின் முடிவோகும். ஆழ்ந்த அறிளைவயும் 
விரிந்த அநு�வத்ளைதயும் மகோண்டு பநோக்குங்கோல் அத்தீர்மோனம் பிளைழமயன்று கோணப்�டும். 
அவ்வபயோக்கிய மனிதன் மற்றவனி!த்தில் இல்லோத அதிuயிக்கத்தக்க சில நல்ல ஒழுக்கங்களை� 
உளை!யவனோகயிருக்கலோம். அவ் பயோக்கிய மனிதன் மற்றவனி!த்தில் இல்லோத அருவருக்கத்தக்க சில 
தீய ஒழுக்கங்களை� உளை!யவனோயிருக்கலோம். பயோக்கியன் தனது பயோக்கியமோன நிளைனப்புகளுளை!ய 
நல்ல �லன்களை�யும், தனது பயோக்கியமோன மuயல்களு!ன் நல்ல �லன்களை�யும் அளை!கின்றோன். 
அவன் தனது தீய ஒழுக்கங்க�ோல் உண்!ோகும் துன்�ங்களை�யும் அனு�விக்கிறோன். இதுப�ோல, 
அபயோக்கியனும் தனது நல்ல ஒழுக்கங்க�ோல் உண்!ோகும் இன்�ங்களை�யும் தீய ஒழுக்கங்க�ோல் 
உண்!ோகும் துன்�ங்களை�யும் அளை!கிறோன். 

ஒருவன் தனது நல்மலோழுக்கத்தினோல் துன்�த்ளைத அளை!கிறோமனன்று நிளைனத்தல் மனிதரின் வீண் 
ம�ருளைமக்கு உகந்ததோயிருக்கிறது. ஒருவன் தனது அகத்திலிருந்து ஒவ்மவோரு மகட்! நிளைனப்ளை�யும் 
அuங்கிய நிளைனப்ளை�யும் அசுத்த நிளைனப்ளை�யும் பவரு!ன் கல்லித் தனது ஆன்மோவி!த்தினின்று 
ஒவ்மவோரு �ோவ�லத்ளைதயும் ஒழிக்கிற வளைரயில், அவன் தனது துன்�ங்கள் தனது நல்ல குணங்களின் 
�லன்கம�ன்றும் தீய குணங்களின் �லன்க�ல்லமவன்றும் அறியவும், மuோல்லவும் உரியவன் அல்லன். 
அவன் அப் �ரிபூரண தளைuளைய அளை!வதற்கு மநடுங்கோலம் முன்னர், அதற்குரிய மோர்க்கத்தில் மuல்லும் 
ப�ோபத, முற்றிலும் நியோயமோனதும், ஆனோல் தீளைமக்கு நன்ளைமளையயும் நன்ளைமக்குத் தீளைமளையயும் 
மகோடுக்கோததுமோன ம�ரிய uட்!த்தின் மuயளைலத் தனது மனத்திலும் வோழ்க்ளைகயிலும் 
கண்டுமகோள்வோன். அவன் இந்த ஞோனத்ளைத அளை!ந்த பிறகு, தனது �ளைழய அறியோளைமளையயும், 
குருட்டுத்தனத்ளைதயும் கண்டு, தனது வோழ்க்ளைக எப்ம�ோழுதும் நியோயமோக விதிக்கப்�ட்டிருந்த 
மதன்றும், தனது �ளைழய இன்�துன்� அனு�வங்கம�ல்லோம் மலர்ச்சியளை!யோத, ஆனோல் மலர்ந்து 
மகோண்டிருந்த தனது ஆன்மோவின் நியோயமோன புறபவளைலகம�ன்றும் நன்கு மதரிந்து மகோள்வோன். 

நல்ல நிளைனப்புகளும் மuயல்களும் ஒரு கோலத்திலும் மகட்! �லன்களை�க் மகோடுக்க மோட்!ோ. மகட்! 
நிளைனப்புகளும் மuயல்களும் ஒரு கோலத்திலும் நல்ல �லன்களை�க் மகோடுக்க மோட்!ோ. இவ்வுண்ளைம 
''விளைர ஒன்று ப�ோட்!ோல் சுளைர ஒன்று முளை�யோது''. ''எட்டியிபல கட்டி மோம்�ழம �ழுக்கோது'' என்னும் 
உண்ளைமளைய ஒத்தபத. ''திளைன விளைதத்தவன் திளைன அறுப்�ோன்', ''விளைன விளைதத்தவன் 
விளைனயறுப்�ோன்''. மனிதர் இந்நியதிளைய ஸ்தூல உலகத்தில் கண்டு அதளைன அநுuரித்து ந!க்கின்றனர். 
ஆனோல், சூஷ்மமோகிய மபனோ உலகத்தின் கண்ணும், ஒழுக்க உலகத்தின்கண்ணும் (அங்கு இந்நியதி 
எளிதில் உணரத் தக்கதோகவும், மோறு�!ோததோகவும் இருந்தும்) இந் நியதிளையக் கண்டிலர். ஆதலின், அவர்
அதளைன அநுuரித்து ந!ப்�தில்ளைல. 

துன்�ம் எப்ம�ோழுதும் எவ்வழியிலோவது மகோண்! தப்�ோன நிளைனப்பின் கோரியபம. அ•து ஒருவன் 
தன்பனோடும் தனது ஜீவ நியதிபயோடும் ஒத்து ந!வோளைமளைய உணர்த்தும் ஓர் அறிகுறி. துன்�த்தோல் 
உண்!ோகும் ஒபர பிரபயோ�னம், மனிதனி!த்திலுள்� அப்பிரபயோ�னமும் அசுத்தமுமோன 
எல்லோவற்ளைறயும் எரித்தபலயோம். எவன் �ரிசுத்தனோயிருக்கிறோபனோ அவனுக்குத் துன்�மமன்�பத 
கிளை!யோது. களிம்பு நீங்கியபின் தங்கத்ளைதப் பு!ம்ப�ோ!யோமதோரு கோரணமும் இல்ளைல. அதுப�ோலபவ 
பூரண �ரிசுத்தத்ளைதயும், ஞோனத்ளைதயும் அளை!ந்தவன் துன்�மளை!ய யோமதோரு கோரணமும் இல்ளைல. 

ஒருவனுக்குத் துன்�த்ளைதக் மகோடுக்கின்ற நிளைலளைமகள் அவனது மனத்தின் கண்ணுள்� 
பநர்ளைமயின்ளைமயின் �லன்கள்; ஒருவனுக்கு இன்�த்ளைதக் மகோடுக்கின்ற நிளைலளைமகள், அவன் 
மனத்தின் கண்ணுள்� பநர்ளைமயின் �லன்கள். நல்ல நிளைனப்பின் அ�வுகருவி இன்�ம் அநு�வித்தபல; 
ம�ோருளுளை!ளைமயன்று. மகட்! நிளைனப்பின் அ�வுகருவி துன்�ம் அநு�வித்தபல; 
ம�ோருளின்ளைமயன்று. ஒருவன் தனவந்தனோகவும், துன்�பம அநு�விப்�வனோகவும் இருக்கலோம். 
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மற்மறோருவன் தரித்திரனோகவும், இன்�பம அனு�விப்�வனோகவும் இருக்கலோம். தனத்ளைத 
விபவகத்பதோடு uரியோன வழியில் மuலவு மuய்தோல் மோத்திரபம, மuல்வமும் இன்�மும் ஒருவனி!த்தில்
பuர்ந்திருக்கும். தரித்திரன் தனது தரித்திர நிளைலளைமகள் அநியோயமோகத் தன்பமல் சுமந்ததப் 
�ட்!ளைவமயன்று நிளைனக்குந் பதோறும் துன்�த்தில் ஆழ்ந்து அழுந்துகிறோன். 

சிறிதும் இன்�ம் நுகரோளைமயும், மிதமிஞ்சி இன்�ம் நுகர்தலும், துர்ப்�ோக்கியத்தின் இரண்டு அந்தங்கள். 
இவ்விரண்டும் இயற்ளைகக்கு விபரோதமோனளைவ. இளைவ மனத்திடுமோற்றத்தின் �லன்கள். ஒருவன் 
uந்பதோஷமும் ஆபரோக்கியமும், மuல்வமும் உளை!யவனோகும் வளைரயில் அவனுக்குச் uரியோன நிளைலளைம
ஏற்�!வில்ளைல என்�து நிச்uயம்; அகமும் �றுமும் அவனும் அவன் சுற்றமும் ஒத்திருப்�தன் நலன்கப�
uந்பதோஷமும், ஆபரோக்கியமும், மuல்வமும். 

ஒருவன் தன் நிளைலளைமளையப்�ற்றிச் சிணுங்குதளைலயும் நிந்தித்தளைலயும் விட்டுத் தனது வோழ்க்ளைகளைய 
விதிக்கும் (கோட்சிக்குப் புலப்�!ோத) நியதிளையத் பதடிக் கோணத் மதோ!ங்கிற ம�ோழுதுதோன் மனிதன் 
மனிதத் தன்ளைமளைய அளை!கிறோன். அவன் அந்த நியதிக்குத் தக்க�டி தனது மனத்ளைதத் திருத்திக் 
மகோள்ளும்ப�ோது, தனது நிளைலளைமக்கு மற்றவர் கோரணமமன்று குற்றம் uோட்!ளைலவிட்டு, உறுதியும், 
பமன்ளைமயுமுள்� நிளைனப்புகளை�க் மகோண்டு தன்ளைன வ�ர்க்கிறோன். தனது நிளைலளைமகப�ோடு 
ப�ோரோடுதளைல விட்டுத் தனது நிளைலளைமகளை�த் தோன் விளைரவில் அபிவிருத்தி அளை!வதற்குத் 
துளைணக்கருவிக�ோகவும், தனக்குள் மளைறந்து கி!க்கும் uக்திகளை�யும், திறளைமகளை�யும் கண்டு 
பிடித்ததற்குச் uோதனங்க�ோவும் உ�பயோகித்துக் மகோள்�த் மதோ!ங்கிறோன். 

பிர�ஞ்uத்ளைத ஆளும் தத்துவம் ஒழுங்பகயன்றிக் குழப்�மன்று; வோழ்க்ளைகயின் உயர்நிளைல நீதிபயயன்றி
அநீதி யன்று; உலகத்தில் ஆன்ம அரuோங்கத்ளைத ஏற்�டுத்தி ந!த்திவரும் uக்தி தருமபமயன்றி 
அதருமமன்று. இ•து இங்ஙனமிருப்�தோல், பிர�ஞ்uம் uரியோயிருக்கிறமதன்று கோண்�தற்கு மனிதன் 
தன்ளைனச் uரியோக்கிக் மகோள்� பவண்டும். தன்ளைனச் uரியோக்குங் கோளைலயில், அவன் ம�ோருள்களை�ப் 
�ற்றியும், மற்றவர்களை�ப் �ற்றியும் தனது நிளைனப்புகளை� எவ்வோறு மோற்றுகிறோபனோ, அவ்வோபற 
அப்ம�ோருள்களும் மற்றவர்களும் தன்னி!த்தில் மோறுதலுறக் கோண்�ோன். 

இவ்வுண்ளைமக்குச் uோன்று ஒவ்மவோரு மனிதனி!த்திலும் உண்டு. கிரமமோக அகத்துள் �ோர்த்தலோலும், 
தன்ளைனப் �குத்துப் �ோர்த்தலோலும், அதளைன எளிதில் கோணக்கூடும். ஒருவன் தனது நிளைனப்புகளை� 
அடிபயோடு மோற்றட்டும். உ!பன அ•து அவனுளை!ய வோழ்க்ளைகயின் புற நிளைலளைமகளில் 
உண்டு�ண்ணும் விளைரவோன மோறுதல்களை�க் கண்டு அவன் ஆச்uரியம் அளை!வோன். மனிதர் 
நிளைனப்ளை� அந்தரங்கமோக அ!க்கி ளைவத்துக் மகோள்�லோமமன்று கருகின்றனர். அது முடியோது. 
நிளைனப்பு விளைரவில் �ழக்கமோகின்றது. �ழக்கம் விளைரவில் நிளைலளைமயின் உருளைவ அளை!கின்றது. 
மிருகத்தனமோன நிளைனப்புகள் மதுவுண்!லும், கோம நுகோச்சியுமோகிய �ழக்கங்க�ோகின்றன. அப் 
�ழக்கங்கள் வறுளைமயும் வியோதியுமோகிய நிளைலளைமகளின் உருக்களை� அளை!கின்றன. �ல்வளைக அசுத்த 
நிளைனப்புகளும் த�ர்ச்சிளையயும், குழப்�த்ளைதயும் மகோடுக்கும் �ழக்கங்க�ோகின்றன. அப் �ழக்கங்கள் 
தடுமோற்றமும், தவறுமோகிய நிளைலளைமகளின் உருக்களை� அளை!கின்றன. �யமும், uந்பதகமும், 
uஞ்uலமும் ம�ோருந்திய நிளைனப்புகள் �லஹீனமும், உறுதியின்ளைமயும், துணிவின்ளைமயுமோன 
�ழக்கங்க�ோகின்றன. அப் �ழக்கங்கள் பதோல்வியும் வறுளைமயும் அடிளைமத்தனமுமோகிய 
நிளைலளைமகளின் உருக்களை� அளை!கின்றன. பuோம்�லோன நிளைனப்புகள் அசுத்தமும், அபயோக்கியமும் 
ம�ோருந்தய �ழக்கங்க�ோகின்றன. அப்�ழக்கங்கள் பிணியும் இறத்தலுமோகிய நிளைலளைமகளின் 
உருக்களை� அளை!கின்றன. மவறுப்பும் குற்றங்கோண்!லும் ம�ோருந்திய நிளைனப்புகள் குற்றம் 
uோட்டுதலும், தோக்குதலுமோகிய �ழக்கங்க�ோகின்றன. அப்�ழக்கங்கள் கோயமும் உ�த்திரவமுமோகிய 
நிளைலளைமகளின் உருக்களை� அளை!கின்றன. �லவித சுயநல நிளைனப்புகளும் சுய லோ�த்ளைத நோடும் 
�ழக்கங்க�ோகின்றன; அப்�ழக்கங்கள் ஏறக்குளைறயக் கஷ்!ங்களை� உண்!ோக்கும் நிளைலளைமகளின் 
உருக்களை� அளை!கின்றன. இவற்றிற்கு மோறோக, �லவளைக நல்ல நிளைனப்புகளும் அன்பு மuலுத்துதலும் 
அருள்புரிதலுமோகிய �ழக்கங்க�ோகின்றன. அப்�ழக்கங்கள் மபனோகரமும் குதூகலமும் தரும் 
நிளைலளைமகளின் உருக்களை� அளை!கின்றன. �ரிசுத்த நிளைனப்புகள் மிதமோக அனு�வித்தலும், 
தன்ளைமய!க்கியோளுதலுமோகிய �ழக்கங்க�ோகின்றன. அப்�ழக்கங்கள் uோந்தமும், uமோதோனமும் தரும் 
நிளைலளைமகளின் உருக்களை� அளை!கின்றன. ளைதரியமும், தன்னம்பிக்ளைகயும் துணிவுமோன நிளைனப்புகள் 
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ஆண்ளைமப் �ழக்கங்க�ோகின்றன. அப்�ழக்கங்கள் மவற்றியும், நிளைறவும், சுதந்திரமுமோகிய நிளைலகளின்
உருக்களை� அளை!கின்றன. ஊக்க நிளைனப்புகள் சுத்தமும் உளைழப்புமோகிய �ழக்கங்க�ோகின்றன. 
அப்�ழக்கங்கள் இன்�த்ளைதத் தரும் நிளைலளைமகளின் உருக்களை� அளை!கின்றன. அளைமதியும் 
ம�ோறுத்தலுமோகிய நிளைனப்புகள் uோந்தமோன �ழக்கங்க�ோகின்றன. அப்�ழக்கங்கள் கோப்ளை�யும் 
வோழ்ளைவயும் நல்கும் நிளைலளைமகளின் உருக்களை� அளை!கின்றன. அன்பும் சுயநலிமின்ளைமயுமோகிய 
நிளைனப்புகள் பிறருக்கோகத் தன்ளைன மறக்கும் �ழக்கங்க�ோகின்றன. அப்�ழக்கங்கள் நிளைலவரமோன 
மuழிப்பும் மuல்வமுமோகிய நிளைலளைமகளின் உருக்களை� அளை!கின்றன. 

வி!ோப்பிடியோகக் மகோண்டுள்� ஒருவளைக நிளைனப்பின் மதோ!ர், அது நல்லதோயினும், மகட்!தோயினும், 
தனது �லன்களை� மனிதனது ஒழுக்கத்திலும் நிளைலளைமகளிலும் உண்டு�ண்ணோமல் ப�ோகோது. ஒருவன் 
அளை!ய விரும்பும் நிளைலளைமகளை� பநரோக அளை!ய முடியோது; ஆனோல் அவற்ளைற அளிக்கத்தக்க 
நிளைனப்புகளை�க் ளைகக்மகோண்டு, அவற்றின் மூலமோக அந் நிளைலளைமகளை� நிச்uயமோக 
ஆக்கியளை!யலோம். 

ஒவ்மவோரு மனிதனும் மிகுதியோகப் ப�ணிவருகின்ற நிளைனப்புகள் நிளைறபவறுவதற்குப் பிரகிருதி உதவி
புரிகின்றது; அன்றியும், அது நல்ல நிளைனப்புகளை�யும், மகட்! நிளைனப்புகளை�யும் விளைரவில் 
மவளிப்�டுத்தத்தக்க uந்தர்ப்�ங்களை�யும் உண்டு �ண்ணுகிறது. 

ஒருவன் தனது �ோவ நிளைனப்புகளை� விட்டு வி!ட்டும்; உ!பன உலகம் முழுவதும் அவனி!த்துப் 
பிரியமுளை!யதோகி அவனுக்கு உதவிபுரிய முன்வரும், ஒருவன் �லஹீனமும், பகவலமுமோன தனது 
நிளைனப்புகளை� விட்டுவி!ட்டும், உ!பன அவனது உறுதியோன நியமனங்களை� நிளைறபவற்றப் �ல 
�க்கங்களிலும் uந்தர்ப்�ங்கள் உற்�விக்கும். ஒருவன் நல்ல நிளைனப்புகளை� ப�ணி வரட்டும். 
துன்�த்ளைதயும் அவமோனத்ளைதயும் உண்!ோக்கும் மகட்! விதி அவளைனவிட்டுப் ப�ோய்விடும். உலகம் 
�லதிற உருவங்களை�க் கோட்டும் உனது கண்ணோடி (கோலி!ோஸ்பகோப்) நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் 
மவவ்பவறு நிறமோகத் பதோன்றும். பதோற்றங்கம�ல்லோம் இளை!வி!ோமல் uலித்துக் மகோண்டிருக்கும் 
உன் நிளைனப்புகளின் பிரதி பிம்�ப் �!ங்கப�. 

மவண்�ோ 

எந்நிளைலளைம நீஅளை!ய எண்ணுளைவபயோ நின்னுள்ளுள் 
அந்நிளைலளைம நீஅளை!வோய் அப்ம�ோழுபத-தந்நிளைலளைம 
தந்தமதன்�ர் பதோல்விமயலோம் uோரமிலோர், நின்றுநகும் 
�ந்தமில்ஆன் மோஅவளைரப் �ோர்த்து 1

கோலமமோடு பதuம் க!ந்துநிற்கும் ஆன்மோநின் 
மூலவிதி ளையமவன்று முன்மuல்லும்-�ோலின் 
நிளைலளைமகளை�க் கீழ்ப்�டுத்தி நீள்அடிளைம ஆக்கித் 
தளைலளைமயுறும் �ல்லவற்றும் uோர்ந்து 2

கோண்!ற் கரிய கனuக்தி யோயமனம் 
ஈண்!ரிய ஆன்மோவின் இன்மகவோம்-பவண்டும் 
நிளைல�லவும் எய்தஅது பநர்வழிளைய ஆக்கும் 
மளைல�லவும் ஊ!றுத்து மோய்த்து. 3

-------
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3. நிளைனப்பும் uரீரமும் ஆபரோக்கியமும் 

மனம் ஆண்!ோன்: uரீரம் அடிளைம. முன் ஆபலோuளைனபயோ!ோவது தன்னியல்பிலோவது மனம் 
மகோள்கின்ற நிளைனப்புகளை� ஒட்டிபய uரீரம் ந!க்கின்றது. uட்! விபரோதமோன நிளைனப்புகளை� ஒட்டிபய
uரீரம் ந!க்கின்றது. uட்! விபரோதமோன நிளைனப்புக�ோல் uரீரம் பிணிளையயும் அழிளைவயும் விளைரவில் 
அளை!கின்றது. நல்ல நிளைனப்புக�ோலும், uந்பதோஷ நிளைனப்புக�ோலும், uரீரம் மயௌவனத்ளைதயும் 
அழளைகயும் ம�றுகின்றது. 

வியோதியும் ஆபரோக்கியமும் நிளைலளைமகளை�ப் ப�ோலபவ நிளைனப்பில் பவரூன்றி யிருக்கின்றன. வியோதி 
நிளைனப்புகளை� வியோதியுள்� uரீரம் மவளிப்�டுத்தும் அச்u நிளைனப்புகள் மனிதளைன ஒரு மவடிகுண்டு 
எவ்வ�வு துரிதத்தில் மகோல்லுபமோ அவ்வ�வு துரிதத்தில் மகோல்லக் கண்டிருக்கிபறோம். அவ்வ�வு 
பவகமோகக் மகோல்லவி!!ோலும், அளைவ மவடிகுண்டுப�ோலபவ உண்ளைமயோக அபநக மனிதர்களை� 
இளை!வி!ோது மகோன்று விட்டிருக்கின்றன. வியோதி வருபமோ என்று �யப்�டுகிறவர்கப� வியோதிளைய 
அளை!கிறவர்கள். மனக்கவளைல uரீரம் முழுவதிலும் விளைரவில் ஒழுங்கீனத்ளைத உண்!ோக்கி வியோதி 
வருவதற்கு வழி மuய்து ளைவக்கின்றது. �ரிசுத்தமற்ற நிளைனப்புகளை�ச் uரீரம் நிளைறபவற்றோவிட்!ோலும், 
அளைவ நரம்புக்கட்ளை!க் சீக்கிரத்தில் உளை!த்துக் மகடுத்துவிடும். 

�லமும் சுத்தமும் uந்பதோஷமும் ம�ோருந்திய நிளைனப்புகள் uரீரத்துக்கு ஊக்கத்ளைதயும் 
ஆபரோக்கியத்ளைதயும் அழளைகயும் மகோடுக்கின்றன. uரீரம் மமல்லியதும், எப்�டி பவண்டினோலும் 
அப்�டி ஆகத்தக்கதுமோன ஒரு கருவி. அதில் எந்த நிளைனப்புகள் வருகின்றனபவோ அந்த 
நிளைனப்புகப�ோடு அ•து இணங்கி ந!க்கின்றது. �ழக்கங்க�ோகப் �ரிணமித்த நிளைனப்புகள், தமது நல்ல 
�லன்களை�பயோ, மகட்! �லன்களை�பயோ uரீரத்தில் உண்டு �ண்ணுகின்றன, 

மனிதர்கள் எவ்வ�வுகோலம் அசுத்த நிளைனப்புகளை�க் மகோண்டிருக்கிறோர்கப�ோ, அவ்வ�வு கோலமும் 
அசுத்தமும் விஷமும் கலந்த இரத்தத்ளைதக் மகோண்டிருப்�ோர்கள். சுத்த ஹிருதயத்திலிருந்து சுத்த 
வோழ்க்ளைகயும் சுத்த uரீரமும் உண்!ோகின்றன. அசுத்த மனத்திலிருந்து அசுத்த வோழ்க்ளைகயும் அசுத்த 
uரீரமும் உண்!ோகின்றன. மuய்ளைக, வோழ்க்ளைக. ந!க்ளைக என்�வற்றிற்கு நிளைனப்ப� ஊற்று. ஊற்ளைறச் 
சுத்தப்�டுத்துங்கள். அளைனத்தும் சுத்தமோயிருக்கும். 

தனது நிளைனப்புகளை� மோற்றிக்மகோள்�ோத மனிதன் தனது உணர்வுகளை� மோற்றிக் மகோள்வதோல் 
�யனில்ளைல. தனது நிளைனப்புகளை�ச் சுத்தமோக்கிக் மகோண்! மனிதன் அசுத்த உணளைவ 
விரும்�மோட்!ோன். 

சுத்த நிளைனப்புகள் சுத்தமோன �ழக்கங்களை� உண்டு �ண்ணுகின்றன. உ!ம்ளை�க் கழுவிக் மகோள்�ோத 
மகோத்மோ என்ப�ோன், மகோத்மோ அல்லன். தனது நிளைனப்புகளை�ப் �லப்�டுத்திச் சுத்தப்�டுத்திக் 
மகோண்!வன் பிணிளையத் தரும் பூச்சிகளுக்குப் �யப்�! பவண்டிய நிமித்தம் இல்ளைல. 

நீங்கள் உங்கள் uரீரங்களை�க் கோக்க விரும்புவீர்க�ோயின், உங்கள் மனத்ளைதக் கோப்பீர்க�ோக; உங்கள் 
uரீரங்களை�ப் புதுப்பிக்க விரும்புவீர்க�ோயின், உங்கள் மனத்ளைதச் சுத்தப்�டுத்துவீர்க�ோக. �ளைகளைமயும், 
ம�ோறோளைமயும் ஆuோ�ங்கமும், ஏக்கமும் ம�ோருந்திய நிளைனப்புகள் uரீரத்தினின்றும் அதன் 
ஆபரோக்கியத்ளைதயும் அழளைகயும் �றித்துக்மகோள்கின்றன. ஒரு கடுகடுத்த முகம் தற்மuயலோக 
உண்!ோவதன்று. அது கடுகடுத்த நிளைனப்புக�ோபலபய உண்!ோகின்றது. முகத்தின் அழளைகக் மகடுக்கும் 
திளைரகள் ம!ளைமயோலும், கோமக் குபரோதங்க�ோலும் கர்வத்தோலும் உண்!ோகின்றன. 

மதோண்ணூற்றோறு வயதுள்� ஒரு ஸ்திரீளைய யோன் அறிபவன். அவளுளை!ய முகம் �ன்னிரண்டு வயதுள்�
ஓர் �ோலிளைகயின் முகத்ளைதப்ப�ோல மோuற்றதோகவும், பிரகோuமுள்�தகோவும் வி�ங்குகின்றது. ஒரு 
மயௌவன புருஷளைன யோன் அறிபவன். அவனுளை!ய முகம் ஓர் வபயோதிகனுளை!ய முகத்ளைதப்ப�ோல 
விகோரமோயிருக்கிறது. இவற்றில் ஒன்று பிரகோuமும் இனிளைமயுமுள்� மபனோவிர்த்தியின் �யனோக 
உண்!ோயிருக்கிறது. மற்மறோன்று கோமக்குபரோதமும் அதிருப்தியுமுளை!ய மபனோவிர்த்தியின் �யனோக 
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உண்!ோயிருக்கிறது. 
அளைறகளுக்குள் கோற்றும் மவளிச்uமும் ஏரோ�மோகச் மuல்லும்�டி விட்!ோலன்றி உங்கள் வோuஸ்தலம் 
இன்�த்ளைதயும் சுகத்ளைதயும் நல்கோது. அதுப�ோல உங்கள் அகத்துள் uந்பதோஷமும் நல்மலண்ணமும் 
uோந்தமுமோன நிளைனப்புகளை�த் தோரோ�மோக விட்!ோலன்றி, உங்கள் uரீரம் அபரோக்கியமும் உரமும் 
ம�ற்றிரோது. உங்கள் முகம் பிரகோuமும் அழகும் இனிளைமயும் ம�ோருந்தியிரோது. 

வபயோதிகர்களுளை!ய முகங்களில் இரக்கத்தோல் உண்!ோன திளைரகளும், �லமும், �ரிசுத்தமும் 
ம�ோருந்திய நிளைனப்�ோல் உண்!ோன திளைரகளும், கோமக் குபரோதங்க�ோல் உண்!ோன திளைரகளும் 
இருக்கின்றன. அவற்ளைறப் பிரித்து அறியமோட்!ோதோர் யோர்? நல்மலோழுக்கத்தில் வோழ்நோளை�க் 
கழித்தவர்களுக்கு விருத்தோப்பிய தளைu அஸ்தமிக்கும் சூரியளைனப் ப�ோன்று, uோந்தமும், uமோதோனமும், 
இனிளைமயும் ம�ோருந்தியிருக்கும். யோன் சில கோலத்துக்கு முன்னர் ஒரு தத்துவ ஞோனிளைய அவரது 
மணரப்�டுக்ளைகயில் �ோர்த்பதன். அவருக்கு வயது முதிர்ளைவத் தவிர விருத்தோப்பியம் உண்!ோகவில்ளைல.
அவர் எவ்வ�வு இன்�த்பதோடும், uமோதோனத்பதோடும் வோழ்ந்திருந்தனபரோ, அவ்வ�வு இன்�த்பதோடும் 
uமோதோனத்பதோடும் இறந்தனர். 

uரீரத்தின் வியோதிகளை� நீக்குவதற்கு உற்uோக நிளைனப்புக்குச் uமமோன ளைவத்தியன் இல்ளைல. 
கவளைலளையயும் துக்கத்ளைதயும் ப�ோக்குவதற்கு நன்மனம் ப�ோன்ற நட்பு பவறில்ளைல. ஒருவன் 
�ளைகளைமயும், இகழ்ச்சியும், uந்பதகமும், ம�ோறோளைமயும் ம�ோருத்திய நிளைனப்புகளில் இளை!வி!ோது 
வோழ்ந்து மகோண்டிருத்தல், தோபன உண்!ோக்கிக் மகோண்! சிளைறயளைறயில் தோன் அளை!�ட்டிருக்கும்�டி 
மuய்யும். ஆனோல் எல்லோளைரயும் நல்லவரோக நிளைனத்தலும், எல்லோபரோடும் உற்uோகமோயிருத்தலும், 
எல்லோரி!த்துமுள்� நன்ளைமகளை�க் கண்!றியப் ம�ோறுளைமயு!ன் முயலுதலுமோகிய சுயநலமற்ற 
மuயல்கப� பமோக்ஷ வீட்டின் வோயிலோகும். ஒவ்மவோரு நோளும் ஒவ்மவோரு பிரோணியி!த்திலும் uமோதோன
நிளைனப்புகளை�க் மகோண்டு வோழ்தல் அந் நிளைனப்புகளை� உளை!யோர்க்கு அ�வற்ற அளைமதிளையக் 
மகோடுக்கும். 

''அறவி ளைனக்கும் அரும்ம�ோருள் இன்ம�ோடு 
ம�றுவ தற்கும் ம�ருங்கல்வி கற்றுயர் 
விறலி னுக்கும் நல்வீரம் தனக்குஒண் 
துறவி னுக்கும் துளைணமனம் என்�பவ'' 

-------
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4. நிளைனப்பும் கோரியமும்

நிளைனப்ளை�க் கோரியத்து!ன் uம்�ந்தப்�டுத்தினோமலோழிய, விபவகமோன கோரியசித்தி மயோன்ளைறயும் 
அளை!தல் முடியோது. ம�ரும்�ோபலோர் வோழ்க்ளைகயோகிய uமுத்திரத்தில் நிளைனப்�ோகிய �!ளைக 
அதன்ப�ோக்கில் விட்டுவிட்டுகின்றனர். இன்ன கோரியத்ளைதச் மuய்து முடிக்க பவண்டுமமன்ற 
இலட்சியமில்லோதிருத்தல் ஒரு �ோவமோகும். தனக்கு அழிவும் ஆ�த்தும் வரோமலிருக்க விரும்புகிறவன் 
யோபதோர் இலட்சியமின்றி இருத்தல் கூ!ோது. 

எவர் தமது வோழ்க்ளைகயில் யோமதோரு கோரியத்ளைதயும் இலட்சியமோகக் மகோள்�ோதிருக்கின்றனபரோ, அவர் 
�லஹீனத்தின் அறிகுறிக�ோகிய சில்லளைரத் மதோந்தளைர களுக்கும் எளிதில் இளைரயோவர். அப்�லஹீனக் 
குறிகள் மனதோரச் மuய்யும் �ோவங்களை�ப் ப�ோலபவ, (ஆனோல், பவமறோரு வழியோக) பதோல்விளையயும், 
நஷ்!த்ளைதயும், துக்கத்ளைதயும் மகோடுக்கும். ஏமனனில், �லத்ளைத விர்த்தி மuய்து மகோண்டிருக்கிற 
பிர�ஞ்uத்தில் �லஹீனம் நீடித்து நிற்க முடியோது. 

ஒருவன் ஒரு நியோயமோன கோரியத்ளைதத் தன் உள்�த்தில் குறிப்பிட்டுக் மகோண்டு, அதளைனச் மuய்து 
முடிக்க முயற்சி மuய்யபவண்டும். அவன் அக்கோரியத்ளைதத் தனது நிளைனப்புகளை�க் கவரும் மத்தியப் 
ம�ோரு�ோகக் மகோள்� பவண்டும். அ•து அவனுளை!ய அக்கோல சு�ோவத்திற்கு ஏற்ற�டி ஒரு ளைவதிக 
கோரியமோகபவோ, மலௌகிக கோரியமோகபவோ இருக்கலோம். ஆனோல் அ•து எ•தோயிருப்பினும், அதனி!த்தில் 
அவனது நிளைனப்பின் uக்திகளை�மயல்லோம் உறுதியோக ஒருமுகப்�டுத்தல் பவண்டும். அக்கோரியத்ளைதத் 
தனது பிரதோன க!ளைமயோகக் மகோண்டு, கணத்தில் அழிந்துப�ோகும் மபனோ விருப்�ம், மபனோரோஜ்ஜியம், 
மபனோ�ோவளைன முதலியவற்றில் தனது நிளைனப்புகளை�த் திரியவி!ோமல் அதளைனச் மuய்து முடித்தற்கு 
முயலுதல் பவண்டும். இதுதோன் தன்ன!க்கத்திற்கும் மன ஏகோக்கிரகத்திற்கும் இரோ� �ோட்ளை!. தோன் 
கருதியுள்� கோரியத்ளைதச் மuய்து முடித்தலில் �லமுளைற தவறினும் (�லஹீனம் நீங்கிப் �லம் ம�றுகிற 
வளைரயில் தவறுவது uகuபம) அவன் அளை!யும் ஒழுக்கத்தின் �லம் அவனுளை!ய உண்ளைமயோன 
மவற்றியின் அ�ளைவயோக இருக்கும். இ•து அவன் எதிர்கோலத்தில் ம�றும் வலிளைமக்கும் மவற்றிக்கும் 
ஒரு புதிய அடிப்�ளை!யோகும். 

''உள்ளுவமதல்லோம் உயர்வுள்�ல்; மற்றது 
தள்ளினும் தள்�ோளைம நீர்த்து'' 
      -திருக்குறள் 

ஒரு ம�ரிய கோரியத்ளைத உட்மகோள்ளுவதற்குத் தகுதி இல்லோதவர், தமது க!ளைமளைய, அ•து எவ்வ�வு 
சிறயதோகத் பதோன்றினோலும், குளைறவின்றிச் மuய்து முடிப்�தில் தமது நிளைனப்புகளை�மயல்லோம் 
மuலுத்த பவண்டும். இவ்வழியோக நிளைனப்புகளை� ஒருமுகப்�டுத்தவும், ஊக்கத்ளைதயும் 
மனவுறுதிளையயும் வ�ர்க்கவும் கூடும். இவற்ளைறச் மuய்து முடித்த பின்னர் அவரோல் மuய்து முடிக்க 
முடியோத கோரியம் ஒன்றுபம இரோது. 

மிக்க �லஹீனமுள்� ஒருவன், தனது �லஹீனத்ளைத அறிந்தும், முயற்சியினோலும்அப்பியோuத்தினோலும் 
மோத்திரம் �லம் விர்த்தியோகும் என்ற உண்ளைமளைய நம்பியும், அந்நம்பிக்ளைகமயோடு அப்ம�ோழுபத 
முயற்சி மuய்ய ஆரம்பித்து, முயற்சியின்பமல் முயற்சிளையயும், ம�ோறுளைமயின் பமல் ம�ோறுளைமளையயும்
�லத்தின்பமல் �லத்ளைதயும் பuர்ப்�ோனோயின், அவன், இளை!வி!ோது விர்த்தியோகிக் மகோண்ப! ப�ோய், 
முடிவில் மதய்வ �லத்ளைதயளை!வோன். 

uரீர�லம் இல்லோதவன் இளை!வி!ோமல் ம�ோறுளைமயு!ன் uரீரப்�யிற்சி மuய்து தன்ளைனப் �லuோலியோகச்
மuய்துமகோள்ளுதல் ப�ோலப் �லஹீன நிளைனப்புகளை�யுளை!யவன் uரியோன நிளைனப்புகளை� நிளைனக்கப் 
�ழகித் தனது நிளைனப்புகளை�ப் �லமுளை!யவோக்கிக் மகோள்�லோம். 

இலட்சியமில்லோளைமளையயும் �லஹீனத்ளைதயும் நீக்குதலும், கோரியத்ளைத முன்னிட்டு நிளைனக்க 
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ஆரம்பித்தலுமோகிய இவ்விரண்டும் பதோல்விளையக் கோரியசித்திக்குரிய வழிகளில் ஒன்றோகக் 
கருது�வருளை!ய கூட்!த்திலும், uகல நிளைலளைமகளை�யும் தமக்குப் ம�ோருந்துமோறு மuய்து 
மகோள்�வருளை!ய கூட்!த்திலும், உறுதியோக நிளைனத்து அச்uமின்றித் மதோ!ங்கித் திறளைமயோகச் மuய்து 
தங்கள் கோரியத்ளைத முடிப்�வருளை!ய கூட்!த்திலும் பிரபவசிக்கச் மuய்யும். 

ஒருவன் தோன் மuய்து முடிக்க பவண்டிய கோரியத்ளைதத் தீர்மோனித்துக் மகோண்! பின்னர், அதளைனச் மuய்து
முடித்தற்குரிய பநர்வழிளைய மனத்தில் குறித்துக் மகோண்டு, இப்�டி அப்�டிப் பிறழோமல், அவ்வழியில் 
மuல்ல பவண்டும், ஐயங்களை�யும் அச்uங்களை�யும் கண்டிப்�ோக நீக்கிவி! பவண்டும். அளைவ 
பநர்வழிளையக் மகடுத்துக் பகோணலோக்கி, முயற்சிளையப் �யனற்றதோகவும் பிரபயோ�னமற்றதோகவும் 
மuய்கின்றளைவ. ஐயமும் அச்uமும் ம�ோருந்திய நிளைனப்புகள் ஒரு கோலத்தும் ஒன்ளைறயும் மuய்து 
முடித்ததுமில்ளைல. மuய்து முடிக்கப் ப�ோவதுமில்ளைல. அளைவ எப்ம�ோழுதும் பதோல்விளையபய அளை!யச் 
மuய்யும். ஐயமும் அச்uமும் வந்து பuர்ந்தவு!பன உறுதியோன நிளைனப்பும் ஊக்கமும், ஆற்றலும் 
கோரியமும் அழிந்து ப�ோகின்றன. 

ஒரு கோரியத்ளைதச் மuய்ய எழும் விருப்�ம், நோம் அதளைனச் மuய்து முடித்தல் கூடும் என்ற அறிவினோல் 
உண்!ோகின்றது. ஐயமும், அச்uமும் அறிவின் ம�ரிய விபரோதிகள். அவற்ளைற அழிக்கோது, அவற்றிற்கு 
இ!ம் மகோடுத்துவிட்!ோல், அளைவ தோன் மuல்லும் வழியில் அடிபதோறும் தன்ளைனத் தடுத்துக் 
மகோண்டிருக்கும். 

ஐயத்ளைதயும் அச்uத்ளைதயும் மவன்றவனுக்குத் பதோல்விமயன்�பத கிளை!யோது. அவனது ஒவ்மவோரு 
நிளைனப்பும் மிகுந்த வலிளைமளையக் மகோண்டிருக்கிறது. அவன் uகல கஷ்!ங்களை�யும் ளைதரியத்பதோடு 
எதிர்த்து விபவகத்பதோடு �யிக்கின்றோன். அவனது கோரியங்க�ோகிய மuடிகள் தக்க �ருவத்தில் 
ந!ப்�ட்டிருக்கின்றன. அளைவ மலர்ந்து மவம்பி யுதிரோத கனிகளை�த் தருகின்றன. 

கோரியத்பதோடு நிர்ப்�யமோகச் பuர்க்கப்�ட்! நிளைனப்பு சிருஷ்டி மuய்யும் uக்தியோகின்றது. எவன் 
இதளைன அறிகிறோபனோ, அவன் அளைuந்து மகோண்டிருக்கிற நிளைனப்புகளும் ஓடிக்மகோண்டிருக்கிற 
உணர்ச்சிகளும் பuர்ந்துள்� ஒரு மவறும் சுளைமயோயிரோது, பமன்ளைமயும், �லமுமுள்�வனோவோன். எவன் 
இதளைனச் மuய்கிறோபனோ அவன் தனது மபனோuக்திகளை� விபவகத்பதோடும் அறிபவோடும் 
ளைகயோள்கிறவனோகின்றோன். 

''நல்ல மuய்து நரளைர யுயர்த்தவும் 
அல்ல மuய்தங் க�ற்றிளை! யோழ்ப்�வும் 
வல்ல திந்த மனமல ளைதயபன 
இல்ளைல மயன்ன இயம்பும் மளைறமயலோம்'' 
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5. நிளைனப்பும் கோரியசித்தியும் 

ஒரு மனிதன் மuய்து முடிப்�னவும், மuய்து முடிக்கத் தவறுவனவும், அவனது நிளைனப்புகளின் பநரோன 
�லன்கள். uமநிளைல இழத்தபல uர்வநோuம் எனக் மகோள்�த் தக்கவோறு, நியோயமோக ந!த்தப்�டும் 
பிர�ஞ்uத்தில், அவனவன் மuய்ளைகக்கு அவனவன் ம�ோறுப்�ோளி. ஒருவனது �லஹீனமும் �லமும், 
சுத்தமும் அசுத்தமும், அவனுக்குச் மuோந்தமோனளைவ. அளைவ அவனோல் உண்!ோனளைவ. மற்மறோருவனோல் 
உண்!ோனளைவயல்ல. ஆகபவ, அவற்ளைற மோற்றக்கூடியவன் அவபன; மற்மறோருவன் அல்லன். அவனது 
நிளைலயும் அவன் பதடிக்மகோண்!பத; மற்மறோருவன் பதடியதன்று. அவனது துன்�மும் இன்�மும் 
அவன் அகத்திலிருந்பத மவளிவந்தளைவ. அவன் எங்ஙனம் நிளைனக்கிறோபனோ, அங்ஙனபம இருக்கிறோன். 
அவன் எங்ஙனம் நிளைனத்து வருகிறோபனோ, அங்ஙனபம இருந்து வருகிறோன். 

ஒரு �லஹீனன் ஒரு �லவோனி!த்தில் உதவி ம�ற விரும்பினோலன்றி �லவோன் அவனுக்கு 
உதவிமuய்தல் முடியோது. அப்�டி உதவி மuய்தோலும், �லஹீனம் தோனோகபவ �லவோனோதல் பவண்டும். 
அவன் மற்மறோருவனி!த்தில் கண்டு அதிuயிக்கும் �லத்ளைதத் தன் மuோந்த முயற்சியோல் 
அளை!யபவண்டும். தன்னிளைலளையத் தோபன மோற்றிக் மகோள்�லோபமயன்றி பவமறவனும் மோற்ற 
முடியோது. 

''ஒருவன் ஹிம்சிக்கிறவனோயிருக்கிற�டியோல் அபநகர் அடிளைமக�ோயிருக்கின்றனர். நோம் 
ஹிம்சிக்கிறவளைன மவறுப்ப�ோம்'' என்று மனிதர் நிளைனப்�தும் மuோல்வதும் வழக்கம். ஆனோலும், 
தற்கோலத்தில் சிலர் (இவர் மதோளைக நோளுக்கு நோள் ம�ருகி வருகின்றது) இந்தக் மகோள்ளைகளைய மோற்றி, 
''அபநக �னங்கள் அடிளைமக�ோயிருப்�தோல் ஒருவன் ஹிம்சிக்கிறவனோயிருக்கிறோன். நோம் 
அவ்வடிளைமகளை� இகழ்பவோம்'' என்கிற மகோள்ளைகளைய பமற்மகோண்டு வருகின்றனர். உண்ளைமளைய 
பநோக்குமி!த்தில் ஹிம்சிப்�வனும் அடிளைமயும் ம!ளைமயில் ஒத்துளைழக்கின்றனர். அவர்கள் 
ஒருவளைரமயோருவர் துன்�ப்�டுத்துவதோகத் பதோன்றினும் அவர்கள் உண்ளைமயில் தம்ளைமத் தோபம 
துன்�ப்�டுத்திக் மகோள்கின்றனர். ஹிம்சிக்கப்�ட்!வனது �லஹீனத்திலும் ஹிம்சித்தவனது 
துர்வினிபயோகமோன uக்தியிலும், விதியின் மuயளைல ஒரு பூரண அறிவு கோண்கின்றது. இவ்விரண்டு 
நிளைலளைமக�ோலும் உண்!ோகிற துன்�த்ளைதப் �ோர்த்து பூரண அன்பு ஒன்றன்மீதும் குற்றங் 
கோண்�தில்ளைல. ஹிம்சிக்கிறவன் ஹிம்சிக்கப்�டுகிறவன் ஆகிய இருவளைரயும் ஒரு பூரண அருள் 
மோர்ப�ோடு அளைணத்துக் மகோள்கின்றது. 

�லஹீனத்ளைத �யிற்து, சுயநல நிளைனப்புக்கம�ல்லோவற்ளைறயும் ஒழித்துவிட்!வன் 
ஹிம்சிக்கிறவளைனயோவது ஹிம்சிக்கப்�டுகிறவளைனயோவது பuர்ந்தவன் அல்லன்; அவன் சுயோதீனன். 

ஒருவன் தனது நிளைனப்புகளை� பமம்�டுத்துவதோல் மோத்திரபம உயர்வும் மவற்றியும் கோரியசித்தியும் 
ம�றுதல் கூடும். தனது நிளைனப்புகளை� பமம்�டுத்தோவிட்!ோல் அவன் �லஹீனமும் கீழ்ளைமயும் 
தரித்திரமும் உற்பறயிருப்�ோன். 

மலௌகிக கோரியங்களிலும் ஒரு மனிதன் சித்திம�றுவதற்குமுன் தனது நிளைனப்புகளை�ச் 
சிற்றின்�இச்ளைuகளில் அமிழ்த்தோமல் உயர்த்தல் பவண்டும். அவன் கோரியசித்தி ம�றுவதற்குத் தனது 
சிற்றின்� இச்ளைuகளை�யும் சுயநலத்ளைதயும் பூரணமோக ஒழித்தல் பவண்!ோ; அதில் ஒரு �ோகமோவது 
ஒழித்தல் பவண்டும். சிற்றின்�இச்ளைuபய முதன்ளைமயோன நிளைனப்�ோகக் மகோண்டுள்� ஒரு மனிதன் 
மதளிவோக நிளைனப்�தும் ஒழுங்கோகக் கோரியங்களை� ஆபலோசிப்�தும் முடியோ; அவன், தன்னுள் மளைறந்து
கிளை!க்கும் uக்திகளை�க் கண்!றிந்து பூர்த்தி மuய்ய முடியோமல், தோன் எடுத்த எந்த பவளைலயிலும் 
தவறுவோன். தனது நிளைனப்புகளை� ஆண்ளைமயு!ன் அ!க்கியோ�த் மதோ!ங்கோததோல், அவன் தனது 
கோரியோதிகளை�ச் மuய்து முடிக்கவும், அதிகப் ம�ோறுப்புகளை� ஏற்றுக் மகோள்�வும் தக்க நிளைலளைமயில் 
இல்ளைல. அவன் சுயோதீனமோக ஒன்று மuய்யவும், uோர்வில்லோமல் தனியோக நிற்கவும் தகுதியற்றவன். 
அவன் மகோள்கிற நிளைனப்புகப� அவனுளை!ய uக்திக் குளைறவிற்குக் கோரணம். 

அபிவிர்த்தியோவது கோரியசித்தியோவது கஷ்!ப்�ட்!ோலன்றி உண்!ோகோது. ஒருவன் தனது குழப்�மோன 
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சிற்றின்� நிளைனப்புகளை� ஒழித்துத் தனது ஆபலோuளைனளைய வ�ர்ப்�திலும், தனது தீர்மோனத்ளைதயும் 
சுயநம்பிக்ளைகளையயும் �லப்�டுத்துவதிலும் எவ்வ�வுக்குத் தன் மனத்ளைதச் மuலுத்துகிறோபனோ, 
அவ்வ�வுக்கு மலௌகிக கோரியசித்தி உண்!ோகும். அவன் தனது நிளைனப்புகளை� எவ்வ�வு அதிகமோக 
பமம்�டுத்துகிறோபனோ, அவ்வ�வு அதிகமோக ஆண்ளைமயும் பநர்ளைமயும் ஒழுக்கமும் உள்�வனோகி 
அவன் பமம்�டுகிறதும் தவிர, அவனது கோரியங்களும் அதிக இன்�ம் தருவனவோய் நீடித்து நிற்கின்றன. 

பிர�ஞ்uம் ப�ரோளைuகளுக்கும் அபயோக்கியனுக்கும் �ோவஞ்மuய்கிறவனுக்கும் அநுகூலம் 
மuய்வதுப�ோல மவளிப்�ோர்ளைவக்குத் பதோன்றினோலும், உண்ளைமயில் அவ்வோறு மuய்வதில்ளைல. அது 
பயோக்கியனுக்கும் ம�ருந்தளைகயோ�னுக்கும் புண்ணியஞ் மuய்கிறவனுக்கும் உதவி மuய்கிறது. 
முற்கோலத்துப் ம�ரிய ஆசிரியர் எல்பலோரும் இவ்விஷயத்ளைத மவவ்பவறு வோர்த்ளைதக�ோல் 
மவளியிட்டிருக்கின்றனர். இதளைன அறிந்து மகோள்�வும், மற்றவர்களுக்குத் திருஷ்!ோந்தப்�டுத்திக் 
கோட்!வும் பவண்டினோல், ஒருவன் நோளுக்கு நோள் தனது ஒழுக்கத்ளைத மமன்பமலும் விர்த்தி மuய்ய 
இளை!வி!ோது முயலபவண்டும். 

ஞோனத்ளைத அளை!வதற்கோவது, அல்லது பிரகிருதியிலும் வோழ்க்ளைகயிலுமுள்� அழகுகளை�யும் 
உண்ளைமகளை�யும் கண்!றிவதற்கோவது uமர்ப்பிக்கப்�ட்! நிளைனப்பின் �லனோக விபவகசித்திகள் 
உண்!ோகின்றன. அத்தளைகய சித்திகள் சில uமயங்களில் வீண்ம�ருளைமபயோடும் ப�ரோளைuபயோடும் 
uம்�ந்தப்�ட்டிருக்கலோம். ஆனோல், அளைவ அக்குணங்களிலிருந்து உண்!ோனளைவயல்ல, அளைவ 
சுயநலமற்ற சுத்த நிளைனப்புகளினின்றும், மநடுங்கோல அரிய முயற்சிகளினின்றும் 
இயல்�ோயுண்!ோனளைவ. 

ஆண்மசித்திகள் �ரிசுத்தமோன பகோரிக்ளைககளின் �லன்கள். எவன் இளை!வி!ோமல் உயர்ந்த 
நிளைனப்புகளை�யும் சிறந்த நிளைனப்புகளை�யும் நன்கு மகோண்டு வோழ்கிறோபனோ, எவன் �ரநயமும் 
�ரிசுத்தமுள்� �லவற்றிலும் நிளைனப்ளை�ச் மuலுத்திகிறோபனோ, அவன் சூரியன் உச்uம் அளை!வதும் 
uந்திரன் பூரண வடிளைவ அளை!வதும் எவ்வ�வு நிச்uயமோக அவ்வ�வு நிச்uயமோக ஞோனத்ளைதயும் 
ஒழுக்க பமம்�ோட்ளை!யும் அளை!வோன். மuல்வோக்கும் இன்�முமுள்� ஸ்தோனத்திற்கு உயர்வோன். 

எவ்வளைகயோன கோரியசித்தியும், முயற்சியும் முடிவும், நிளைனப்பின் மகு!முமோகும். தன்ன!க்கம், 
துணிவு, தூய்ளைம, நடுவுநிளைலளைம, நன்றோகச் மuலுத்தப்�ட்! நிளைனப்பு இவற்றின் உதவியோல் மனிதன் 
உயர்கிறோன். சிற்றின்� இச்ளைu, பuோம்�ல், அசுத்தம், அநீதி, மனக்குழப்�ம் என்�னவற்றோல் மனிதன் 
தோழ்கிறோன். 

ஒரு மனிதன் இவ்வுலகத்தில் மிகவுயர்ந்த ஸ்தோனத்திற்கும், ஆன்ம உலகத்தில் மிகவுயர்ந்த 
�தவிகளுக்கும் உயரலோம். பின்னர் அகங்கோரமும், சுயநலமும், அபயோக்கியளைதயும் ம�ோருந்திய 
நிளைனப்புகளுக்கு இ!ம் மகோடுத்துப் �லஹீனத்திற்கும் தரித்திரத்திற்கும் தோழலோம். 

நியோயமோன நிளைனப்�ோல் ம�ற்ற மவற்றிகளை� எச்uரிக்ளைகபயோடு ப�ோற்றிக் கோக்கபவண்டும். மவற்றி 
ம�றுகிற uமயத்தில் அங்ஙனம் மuய்யோமல் அபனகர் மறு�டியும் பதோல்வியுறுகின்றனர். 

மதோழிலுலகம், புத்தியுலகம், ஆன்மவுலகம் இவற்றில் எதிலோனோலும் ம�றுகின்ற சித்திகள், குறித்த 
வழிகளில் uரியோகச் மuலுத்தப்�ட்! நிளைனப்பின் பநரோன �லன்கள். அளைவமயல்லோம் ஒபர விதியோல் 
ஆ�ப்�டுகின்றன. அளைவமயல்லோம் ஒபர தன்ளைமயனவோயிருக்கின்றன. வித்தியோuமமல்லோம் 
அளை!யும் ம�ோருளில் உள்� வித்தியோuபம. சிறிய சித்தி ம�ற விரும்புகிறவன் சிறிது 
கஷ்!ப்�!பவண்டும். ம�ரிய சித்தி ம�ற விரும்புகிறவன் ம�ரிது கஷ்!ப்�!பவண்டும். மிக 
உன்னதமோன நிளைலளைய அளை!ய விரும்புகிறவன் மிகமிக கஷ்!ப்�!பவண்டும். 
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6. மபனோதிருஷ்டிகளும் மபனோசிருஷ்டிகளும்

மபனோதிருஷ்டியுளை!யோர் உலகத்தின் இரக்ஷகர் ஆவர். மபனோதிருஷ்டியோவது, விழித்துக்மகோண்டு �ல 
நல்ல கோரியங்களை� நிளைனப்பிற் கண்டுமகோண்டிருத்தல். ஸ்தூல உலகம் சூக்ஷ்ம உலகத்ளைத ஆதோரமோகக் 
மகோண்டிருத்தல் ப�ோன்று, மனிதர் �ோவங்களை�யும் இழிவோன மuயல்களை�யும் மuய்யும்ப�ோதும், 
கஷ்!ங்களை� அநு�விக்கும் ப�ோதும், தம்ளைமச் பuர்ந்த மபனோ திருஷ்டியோ�ரது அழகிய 
மபனோதிருஷ்டிக�ோல் ப�ோஷிக்கப்�டுகின்றனர். மனித uமூகம் தனது மபனோ திருஷ்டியோ�ளைர மறுத்தல் 
முடியோது. அவருளை!ய மபனோ சிருஷ்டிகள் மங்கிப் ப�ோகவும், அழிந்து ப�ோகவும் விடுதல் முடியோது.
அ•து 
அம்மபனோ சிருஷ்டிகளில் வோழ்கின்றது. அளைவ ஒரு கோலத்தில் பிரத்தியக்ஷத்தில் கோணவும், அறியவும் 
தக்க உண்ளைமகள் என்று அ•து அறியும். நூலோசிரியரும், சில்பிகளும், சித்திரகோரரும், �ோவலரும், 
தீர்க்கதரிசிகளும், ஞோனிகளுபம மறு உலகத்ளைதக் கட்டுகிறவர்கள். பமோக்ஷ உலகத்ளைத நிருமிப்�வர்கள். 
அவர்கள் வோழ்ந்திருந்ததனோபலபய இவ்வுலகம் மuவ்வி ம�ற்றிருக்கின்றது. அவர்கள் இல்லோத 
�க்ஷத்தில் உளைழத்து வருந்தும் மனித uமூகம் அழிந்து ப�ோயிருக்கும். 

எவன் தன் ஹிருதயத்தில் ஓர் உயர்ந்த மபனோ சிருஷ்டிளைய, ஓர் அழகிய மபனோ திருஷ்டிளையப் ப�ணி 
வருகிறோபனோ அவன், அதளைன ஒரு கோலத்தில் பிரத்தியக்ஷத்தில் கோண்�ோன். மகோலம்�ஸ் என்�வர் 
பவபறோர் உலகக் கோட்சிளையத் தம் மனத்தில் ப�ணி வந்தோர். அவர் அதளைனக் கண்டுபிடித்தோர். பகோப்�ர் 
நிக்கஸ் என்�வர் �ல உலகங்களுளை!ய கோட்சிளையயும் ஒரு ம�ரிய பிர�ஞ்uத்தினுளை!ய கோட்சிளையயும் 
தம் மனத்தில் ஓம்பி வந்தோர். அவர் அவற்ளைற கண்!ோர். புத்தர் மோuற்ற அழகும் பூரண uோந்தியுமுள்� ஒரு 
பமோக்ஷ உலகத்தின் கோட்சிளையத் தமது மனத்தில் �ோர்த்து வந்தோர். அவர் அதனுள் பிரபவகித்தோர். 

உங்கள் மபனோ திருஷ்டிகளை�ப் ப�ணுங்கள். உங்கள் மபனோ திருஷ்டிகளை� ஓம்புங்கள். உங்கள் 
ஹிருதயத்தில் உண்!ோகின்ற அழளைகயும், உங்கள் தூய நிளைனப்புகளை� அலங்கரிக்கும் அன்ளை�யும் 
�ரி�ோலியுங்கள்; ஏமனனில், எல்லோ இன்� நிளைலளைமகளும், எல்லோ பமோக்ஷ uோதனங்களும் 
அவற்றினின்று மவளிப்�ட்டு வ�ரோ நிற்கும். நீங்கள் அவற்ளைற உண்ளைமயோகப் ப�ோற்றி 
வருவீர்க�ோயின், அவற்றோபல முடிவில் உங்கள் உலகத்ளைத நிருமித்துக் மகோள்�லோம். 

அவோவுதல் அளை!தற்பக, பகோருதல் ம�றுதற்பக. மனிதனது மிக இழிந்த அவோக்கள் முற்றும் 
நிளைறபவறுவனவோயிருக்க, அவனது மிக உயர்ந்த விருப்�ங்கள் ஆதரிப்பில்லோது �லன்களை�த் தரோமல் 
வீண்ப�ோதலுண்!ோ? நியதி அத்தளைகய நிகழ்ச்சிக்கு இ!ங்மகோ!ோது. அத்தளைகய நிளைலளைம ஒரு 
ம�ோழுதும் பநரோது. ''அழுத பிள்ளை� �ோல் குடிக்கும்''. 

உங்கள் மனத்தில் உயர்ந்த கோட்சிகளை�க் கோணுங்கள். நீங்கள் கோணும் கோட்சிகள் ப�ோலபவ ஆவீர்கள். 
இப்ப�ோது நீங்கள் கோணும் கோட்சிபய இனி நீங்கள் ம�றும் ப�ற்றுக்கு அறிகுறி. உங்கள் மபனோ 
சிருஷ்டிபய நீங்கள் முடிவில் அளை!யும் �தவிக்கு முற்குறி. 

எப்�டிப்�ட்! ம�ரிய ப�றும் முதலில் சில கோலம் ஒரு மபனோ திருஷ்டியோகத்தோன் இருந்தது. ஆலமரம் 
வித்தில் உறங்கிக் மகோண்டிருக்கின்றது. �றளைவ முட்ளை!க்குள் கோத்துக் மகோண்டிருக்கின்றது. 
ஆன்மோவின் மிக பமலோன மபனோ திருஷ்டியில் விழிப்புண்!ோக்கும் ஒரு பதவதூதன் ந!மோடுகிறோன். 
அப்பிரத்தியக்ஷமோன மபனோ திருஷ்டிகள் பிரத்தியக்ஷ சித்திகளின் வித்துகள். 

உங்கள் நிளைலளைமகள் ம�ோருத்தமில்லோதனவோய் இருக்கலோம். ஆனோல், நீங்கள் ஒரு மபனோ�ோவத்ளைதக் 
மகோண்டு அதளைன அளை!வதற்கு முயன்றோல் அந்நிளைலளைமகள் நீடித்து இருக்கமோட்!ோ. நீங்கள் அகத்தில்
ந!ந்து மகோண்டு புறத்தில் நின்று மகோண்டிருக்க முடியுமோ? ஆபரோக்கியமற்ற ஒரு மதோழிற்uோளைலயில் 
மநடுபநரம் பவளைல மuய்து, வித்தியோப்பியோuம் இல்லோமல், ஆuோர உ�uோரங்கள் அறியோமல் 
வறுளைமயோலும் உளைழப்�ோலும் மிக வருந்தும் �ோலியன் ஒருவன் இபதோ இருக்கிறோன். அவன் 
அந்நிளைலளைமயில் இருக்கும்ப�ோபத பமலோன நிளைலளைமகளை�த் தனது மனத்தில் கண்டு வருகிறோன். 
அவன் அறிவு, நோகரிகம், அருள், அழகு முதலியவற்ளைறப் �ற்றி நிளைனக்கிறோன். ஒருவித வோழ்க்ளைகளைய 
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மனத்தில் சிருஷ்டிமuய்து மபனோரதம் மuய்கிறோன். அதிகச் சுதந்திரமும் பமலோன பநோக்கமும் 
ம�ோருந்திய கோட்சி அவளைனப் �ற்றிக் மகோண்டிருக்கிறது. அவன் ஆத்திரம் அவளைனச் மuயலின்கண் 
தூண்டுகிறது. அவனுக்கு ஒழிவோன சிறிய கோலத்ளைதயும் மீதியோன அற்�ப் ம�ோருளை�யும் மகோண்டு, 
மவளிப்�!ோமல் மளைறந்து கி!ந்த தன் uக்திகளை� விர்த்தி மuய்து வருகிறோன். அத்மதோழிற்uோளைலக்கு 
அவனுக்குப் ம�ோருந்தோத விதத்தில் அவன் மபனோநிளைல மவகுவிளைரவில் மோறி வருகின்றது. 
அத்மதோழிற்uோளைல அவன் மபனோநிளைலக்கு மோறோகிவிட்!ளைமயோல், அது அவனுக்கு பவண்!ோத 
உளை!ப�ோல அவளைனவிட்டு நீங்கி விடுகின்றது. அவன் மபனோநிளைலக்பகற்ற uந்தர்ப்�ங்கள் வோய்த்த 
அ�வில் அவன் அச்uோளைலளைய விட்டு ஸ்திரமோக மவளி வந்துவிடுகிறோன். அப்�ோலியன் சில 
வருஷங்களுக்குப் பின் நல்ல முழு மனிதனோயிருப்�ளைதக் கோண்கிபறோம். அவன் மனத்தின் சில 
uக்திகளை�த் தன் வuப்�டுத்தி அவற்ளைற நிகரற்ற வல்லளைமபயோடும் உ�பயோகிக்க நோம் �ோர்க்கிபறோம். 
இப்ம�ோழுது �ோர தூரமோன கோரியங்களுக்கு அவன் சூத்திரதோரியோயிருக்கிறோன். இபதோ �ோருங்கள்! 
அவன் நோவளைuந்தோல் நோ!ளைuகிறது அவன் ஏபதோ மuோல்லுகிறோன். அவ்வ�விபல எத்தளைனபயோ 
ப�ருளை!ய வோழ்க்ளைககள் மோறுதல் அளை!கின்றன. அவன் என்ன மuோல்லுகிறோமனன்று ஆண்களும் 
ம�ண்களும் அவோபவோடு பகட்கிறோர்கள் தங்கள் ஒழுக்கங்களை�ச் சீர்திருத்துகிறோர்கள். மத்தியமோயுள்� 
சூரியளைன ஆதோரமோகக் மகோண்டு �ல பகோ�ங்கள் சுற்றி வருவதுப�ோல, அவளைன ஆதோரமோகக் மகோண்டு
எண்ணில்லோத மனிதர்களுளை!ய விதிகள் சுற்றி வருகின்றன. அவனுக்குப் �ோலியத்தில் பதோன்றிய 
மபனோ திருஷ்டி இப்ம�ோழுது பிரத்தியக்ஷ அநு�வமோக இருக்கிறது. அவன் தனது மபனோ சிருஷ்டிபயோடு
ஐக்கியமோகியிருக்கிறோன். 

இதளைன வோசிக்கிற �ோலியர்கப�! நீங்களும் உங்கள் ஹிருதயத்தில் கோணும் கோட்சி (பuோம்�ல் விருப்�ம் 
அன்று) உயர்ந்ததோயிருப்பினும், தோழ்ந்ததோயிருப்பினும், அல்லது அவ்விரண்டினும் 
கலப்�ோயிருப்பினும், அதளைனப் பிரத்தியக்ஷத்தில் அநு�விப்பீர்கள். ஏமனனில், 'நீங்கள் எதளைன 
அந்தரங்கத்தில் அதிகமோக பநசிக்கிறீர்கப�ோ அது தன்னி!மோக உங்களை� இழுக்கின்றது. உங்கள் மuோந்த 
நிளைனப்புகளின் பநரோன �லன்கப� நீங்கள் ளைககோணும் �லன்கள். நீங்கள் எதளைனத் பதடுகிறீர்கப�ோ 
அதளைனப் ம�றுவீர்கள். அதற்கு அதிகமோகவுங் கிளை!யோது. குளைறவோகவுங் கிளை!யோது. உங்கள் தற்கோல 
நிளைலளைம எதுவோயினுஞ் uரி. உங்கள் நிளைனப்புகளும், உங்கள் மபனோ திருஷ்டிகளும் உங்கள் மபனோ 
சிருஷ்டிகளும் உயர்ந்தோல், நீங்களும் உய்வீர்கள்; அளைவ தோழ்ந்தோல் நீங்களும் தோழ்வீர்கள். அளைவ 
எவ்விதம் இருக்கின்றனபவோ, அவ்விதபம நீங்கள் இருப்பீர்கள். உங்களை� ஆளும் அவோ சிறயதோயின், 
நீங்களும் அதற்பகற்�ச் சிறியபர ஆவீர்கள்; உங்களை� ஆளும் பகோரிக்ளைக ம�ரிதோயின், நீங்கள் 
அதற்பகற்ற�டி ம�ரியவர்கள் ஆவீர்கள். ஸ்!ோண்!ன் கிர்க்கோம் ப!விஸ் என்�வர் அலங்கரித்துச் 
மuோல்லிய�டி, ''நீங்கள் கணக்கரோய்க் கணக்குகள் எழுதிக் மகோண்டிருக்கலோம். திடீமரன ஒரு நோள் 
எழுந்து, உங்கள் மபனோ சிருஷ்டிகளுக்குத் தளை!யோக மநடுங்கோலம் பதோன்றிக்மகோண்டிருந்த உங்கள் 
அளைறளைய விட்டு மவளிபய மuல்வீர்கள்; அவ்வி!த்தில் உங்கள் உ�ந்தியோuத்ளைதக் பகட்�தற்குச் 
சித்தமோயிருக்கும் அபநகளைரக் கோண்பீர்கள்; இன்னமும் உங்கள் கோதில் எழுதுபகோலும் உங்கள் 
விரல்களில் ளைமக்களைறயும் இருக்கலோம். உங்கள் மனத்தின் ஆபவu ஞோனத்ளைதத் தோளைரயோகப் 
ம�ோழிவீர்கள். நீங்கள் ஆடுகளை� பமய்த்துக் மகோண்டிருக்கலோம். நீங்கள் ஆடு பமய்க்கும் uத்தத்பதோடும் 
திறந்த வோபயோடும் நகரத்துக்குச் மuல்ல, உங்கள் ஆபவuம் உங்களை� ஒரு சித்திரக்கோரனி!ம் 
தள்ளிக்மகோண்டு ப�ோகலோம். சில நோள் கழிந்தபின் சித்திரக்கோரன் உங்களை�ப் �ோர்த்து; 'நோன் இனிபமல் 
உங்களுக்குக் கற்பிக்க பவண்டுவது ஒன்றுமில்ளைல' என்று கூறலோம். uமீ�கோலத்தில் ஆடுகளை� ஓட்டிக் 
மகோண்டிருந்த ம�ோழுது ம�ருங்கோரியங்களை� மபனோரசித்துக் மகோண்டிருந்த நீங்கள், இப்ம�ோழுது 
சித்திரக்கோரரோகி விட்டீர்கள். கம்மியத் மதோழில் மuய்து மகோண்டிருந்த நீங்கள் இவ்வுலகத்ளைதச் 
சீர்திருத்துமோறு உங்கள் வோளை�யும் இளைழப்புளிளையயும் ஒழித்து விடுவீர்கள். 

ஆபலோuளைனயில்லோதவர்களும் �ோமரர்களும் பuோம்�ர்களும் உண்ளைமகளை�க் கவனியோமல், 
அளைவகளின் மவளிப்�ளை!யோன கோரியங்களை� மோத்திரம் �ோர்த்து பயோகமமன்றும், அதிர்ஷ்!மமன்றும், 
தற்மuயமலன்றும் ப�சி மகோள்வதுண்டு. ஒருவன் �ணக்கோரனோகிறளைதப் �ோர்த்து; 'இவன் எவ்வ�வு 
அதிர்ஷ!uோலி'' என்கின்றனர். மற்மறோருவன் புத்திuோலியோயிருக்கிறளைதப் �ோர்த்து 'இவனுக்கு எவ்வ�வு
நல்ல �ோக்கியம் கிளை!த்திருக்கிறது'' என்று வியத்துளைரக்கின்றனர். பவமறோருவனது 
துறமவோழுக்கத்ளைதயும் விரிந்த மuல்வோக்ளைகயும் �ோர்த்து, 'இவனுக்கு ஒவ்மவோரு வழியிலும் எப்�டித் 
தற்மuயலோக உதவிகள் வருகின்றன'' என்கின்றனர். இவர் தமது அநு�வங்களை�ப் ம�றுவதற்கு 
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விருப்�த்பதோடு �ட்டிருக்கிற கஷ்!ங்களை�யும் அளை!ந்திருக்கிற பதோல்விகளை�யும், மuய்திருக்கிற 
ப�ோரோட்!ங்களை�யும் அவர் �ோர்க்கின்றிலர். இவர் ஹிருதயத்தின் கோட்சிளையப் பிரத்தியக்ஷத்தில் 
மகோண்டு வருவதற்கும், இவருளை!ய மோர்க்கங்களில் க!க்க முடியோதனவோகத் பதோன்றிய 
இளை!யூறுகளை� நீக்குவதற்கும் இவர் மuய்திருக்கிற தியோகங்களை�யும், துணிகரமோன முயற்சிகளை�யும், 
இவர் மகோண்டிருந்த மகோள்ளைககளை�யும் �ற்றி அவர்கள் ஒன்றும் அறியோர்கள். இவர் �ட்! 
கஷ்!ங்களை�யும் அறியோது, இவரது ஞோனத்ளைதயும் uோந்திளையயும் மோத்திரம் �ோர்த்து, அதற்குக் கோரணம் 
''அதிருஷ்!ம்!'' என்று கூறுகின்றோர்கள்; இவரது நீடிய கஷ்!மோன யோத்திளைரளையப் �ோரோது, இவர் 
பuர்ந்திருக்கும் இ!த்ளைத மோத்திரம் �ோர்த்து, அதளைன ''நல்லபயோகம்' என்று மuோல்லுகின்றோர்கள். இவர் 
மuய்த முயற்சிகளை�க் கவனியோது, இவர் ம�ற்றுள்� �லளைன மோத்திரம் அதளைனத் 'தற்மuயல்' 
என்கிறோர்கள். 

மனிதரது uகல கோரியங்களிலும் முயற்சிகளும் உண்டு. �லன்களும் உண்டு. முயற்சி எவ்வ�பவோ, 
�லனும் அவ்வ�பவ. கோலமமன்றோவது, அதிர்ஷ்!மமன்றோவது, ஒன்று இல்ளைல. uோமர்த்தியங்களும், 
uக்திகளும் உலகவுளை!ளைமகளும், அறிவுளை!ளைமகளும், பமோக்ஷவுளை!ளைமகளும் முயற்சியின் �லன்கள்;
அளைவ முற்றுப்ம�ற்ற நிளைனப்புகள் மuய்து முடித்த கோரியங்கள் அநு�வித்த மபனோ திருஷ்டிகள். 

உங்கள் மனத்தில் நீங்கள் ப�ோற்றிவரும் திருஷ்டிபயோ உங்கள் ஹிருதயத்தில் நீங்கள் உன்னதமோக 
ளைவத்திருக்கும் சிருஷ்டிபயோ, உங்கள் வோழ்க்ளைகளைய ஆக்கிக்மகோள்வதற்குக் கருவியோகும். அதுபவ 
நீங்கள் ஆவீர்கள். 

----
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7. uோந்தி 

uோந்தி, ஞோனத்தின் அழகிய ஆ�ரணங்களில் ஒன்று. அது தன்ளைன (உ!ம்ளை�யும் நிளைனப்ளை�யும்) 
அ!க்கியோளுதலிபல ம�ோறுளைமயு!ன் நீண்! கோலம் மuய்த முயற்சியின் �லன், அதன் உளை!ளைம 
முதிர்ந்த அநு�வத்ளைதயும் நிளைனப்பின் மuயல்களை�யும் நியதிகளை�யும் நன்குணர்ந்த அறிளைவயும் 
கோட்டும் ஒரு குறி. 

தோன் நிளைனப்பிலிருந்து �ரிணமித்த ஒரு பிரோணிமயன்று மனிதன் எவ்வ�வோக அறிகிறோபனோ; 
அவ்வ�வோக அளைமதியோக அளை!கிறோன். ஏமனனில், நிளைனப்பின் கோரியமோகபவ பிறரும் 
உண்!ோயிருக்கின்றனமரன்று அறிவதற்கு அவ்வறிவு ஏதுவோகின்றது. அவன் uரியோக அறியுந் தன்ளைமளைய
வ�ர்த்துக் கோரணோகரிய நியதியோல் கோரியோ கோரியங்களின் உட்uம்�ந்தங்களை� பமலும்பமலும் 
மதளிவோகக் கோண்�தனோல், வீணில் அலப்புவதும், பகோபிப்�தும், கவளைலப்�டுத்தும், துக்கிப்�தும் 
இல்லோமல், நிளைலயோய், நிதோனமோய்ச் uோந்தமோயிருக்கிறோன். 

அளைமதியுள்� மனிதன், தன்ளைன அ!க்கியோ�க் கற்றுக் மகோண்!�டியோல், மற்றவர்கப�ோடு இணங்கி 
ந!க்கும் வழிளைய அறிகிறோன். அவர்களும் அவனது ஞோனோதிக்கத்ளைத மதித்து, அவனி!மிருந்து சில 
கற்கலோமமன்றும், அவன்மீது நம்பிக்ளைக ளைவக்கலோமமன்றும் உணர்கிறோர்கள். ஒருவன் 
எவ்வ�வுக்மகவ்வ�வு அதிகமோக அளைமதியுள்�வனோகிறோபனோ, அவ்வ�வுக்கவ்வ�வு அவனுளை!ய 
கோரிய சித்தியும், மuல்வோக்கும், நன்ளைம மuய்யும் uக்தியும் அதிகரிக்கின்றன. ஒரு uோதோரண 
வியோ�ோரியும், அ!க்கத்ளைதயும் அளைமதிளையயும் விர்த்தி மuய்து வந்தோல், அவனுளை!ய வியோ�ோரம் 
விர்த்தியோவளைதக் கோண்�ோன். ஏமனனில், மிகவும் அளைமதியோன ஒழுக்கமுள்�வனி!த்தில் மகோடுக்கல் 
வோங்கல் மuய்யபவ �னங்கள் பிரியப்�டுவோர்கள். 

தி!மும் அளைமதியுமுள்� மனிதனி!த்தில் எல்பலோரும் எப்ம�ோழுதும் அன்பும் மதிப்பும் 
�ோரோட்டுவோர்கள். அவன் �ோளைலவனத்தில் நிழல் தரும் ஒரு மரத்ளைத ஒத்தவன். அளைமதியோன 
மனத்ளைதயும், இனிளைமயோன வோழ்க்ளைகயும், நிதோனமோன வோழ்க்ளைகளையயும் விரும்�ோதவர் எவர்? 
இந்நற்குணங்கள் வோய்ந்தவர்களுக்கு மளைழ ம�ய்தோலும் மவயில் கோய்ந்தோலும், பவறு எவ்விதமோறுதல் 
உண்!ோனோலும் ஒன்றுமில்ளைல. ஏமனனில், அவர்களி!த்தில் இனிளைமயும் நிதோனமும் uோந்தமும் 
எக்கோலத்துமுண்டு. நோம் uோந்தி மயன்று மuோல்லும் ஒழுக்கமோனது கல்வியின் களை!சிப் �ோ!மோகும். 
அதுபவ வோழ்க்ளைகயின் மலரும், ஆன்மோவின் கனியும் ஆகும். அது ஞோனத்ளைதப் ப�ோல் அருளைமயோனது. 
தங்கத்தினும்-ஆம், �த்தளைர மோற்றுத் தங்கத்தினும்-அதிகமோக விரும்�த்தக்கது. உண்ளைமக் க!லில் 
எதற்கும் uலிக்கோமல் வோழும் நிதோன வோழ்க்ளைகமயோடு மவறும் தனோர்ச்சிதத்ளைத ஒப்பிட்டுப் �ோர்த்தோல் 
தனோர்ச்சிதம் எவ்வ�வு அற்�மோய்த் பதோன்றுகிறது? 

''நோம் தினந்பதோறும் கோண்கின்ற மனிதரில் எத்தளைன ப�ர் தமது அருளைமயோன உயிர்களை� 
வருத்துகின்றனர்? எத்தளைன ப�ர் கடுகடுத்த முகமும் மவடுமவடுத்த ப�ச்சும் மகோண்டு இனிளைமயும் 
அழளைகயும் மகடுக்கின்றனர்? எத்தளைன ப�ர் uமோதோனத்ளைத அழித்துப் �ளைகளைமளைய ஆக்குகின்றனர்? 
எத்தளைன ப�ர் நிதோனமோன ஒழுக்கத்ளைத விடுத்து நீங்கோத துன்�த்ளைத அளை!கின்றனர்? தன்ளைன 
அ!க்கியோளும் uக்தி இல்லோமல் தமது வோழ்நோள்களை� வீணோக்கித் தமது இன்�ங்களை�க் மகடுத்துக் 
மகோள்பவோர் உலகில் ம�ரும்�ோலரல்லபரோ என்�து ஒரு வினோ. uோன்றோண்ளைமக்குரிய சிறப்பியல்�ோன 
அழகிய uமோதோனத்பதோடு வோழ்�வர் மிகச் சிலரல்லபரோ. இன்�த்ளைதயும் துன்�த்ளைதயும் ஒபர விதமோகக் 
மகோள்ளும் uமநிளைலயோன மனத்ளைதயுளை!யவர் மிகச் சிலரல்லபரோ?'' 

ஆம்! மனித uமூகம் அளை!க்கியோ� முடியோத கோமக்குபரோதங்க�ோல் அளைலப்புறுகின்றது. அ!க்க 
முடியோத துக்கத்தோல் கதறுகின்றது. கவளைலயோலும் ஐயத்தோலும் கதறுகின்றது. தனது நிளைனப்புகளை� 
அ!க்கிப் �ரிசுத்தப்�டுத்திய ஞோனிபய ஆன்மோளைவ அளைலக்கழிக்கும் புயல்களை�யும் கோற்றுகளை�யும் 
தனக்குப் கீழ்ப்�டியச் மuய்கிறோன். 

புயல் கோற்றில் அடிப்�ட்!ளைவயோக நின்ற ஆன்மோக்கப�! நீங்கள் எவ்வி!த்தில் இருப்பினும், நீங்கள் 
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எத்தளைகய நிளைலளைமகளில் வோழினும், இதளைனத் மதரிந்து மகோள்ளுங்கள்-வோழ்க்ளைகயோகிய 
uமுத்திரத்தில் ஆனந்தகரமோன தீவுகள் சிரித்துக் மகோண்டிருக்கின்றன. உங்கள் மபனோ சிருஷ்டியோன 
அழகிய களைர உங்கள் வரவிற்கோகக் கோத்துக் மகோண்டிருக்கின்றது. நிளைனப்�ோகிய சுக்கோளைன உங்கள் 
அறிவோகிய ளைகக�ோல் த�ரோமல் பிடித்துக் மகோள்ளுங்கள். உங்கள் ஜீவனோகிய ஓ!த்தில் அதளைன 
ந!த்தும் ஆன்மோவோகிய மோலுமி �டுத்திருக்கிறோன்; அவன் உறங்கிக் மகோண்டிருக்கிறோன். அவளைன 
எழுப்புங்கள். தன்ன!க்கபம வலிளைம; uரியோன நிளைனப்ப� ஆண்ளைம; அளைமதிபய ஆற்றல். உங்கள் 
ஹிருதயத்ளைதப் �ோர்த்து, ''கவளைலமகோள்�ோபத, uோந்தியோ யிரு'' என்று மuோல்லுங்கள். 
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